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 08/01/2020                 مترجم غوث جانباز

 اعزام قوای شوروی به افغانستان 
 مروری بر مسایل جدید نظامی"" 

 روایتی از درون

 : میخائیل سلینکین، دکتور علوم تاریخنویسنده

 ) اشتراک کنندۀ باالفعل حوادث ترسیم یافته در این مطلب( 

 (عینی یادداشتهای یک مترجم)

 

 حتی. ایام نگران کننده بدر آمد برای مشاورین نظامی و متخصصین ملکی شوروی در کابل 1979خزان 

یل، آرامش خاطر را مسا بسیاری برای کارمندان سفارت شوروی و با خبر بودن آنها ازدیوارهای بلند 

 فناظرین بی طر، برای ما که رخ میدادند آنروزها پیوسته و حوادث سیاسی که وقایع. کرد تضمین نمی

ظر از صرف ن وضعیت متذکره ما راجهان بینی مارکسیستی" غیر منطقی به نظر میرسید. بودیم از دیدگاه "

 .گذاشت ردیم آرام و بی اعتناء نمیکدام بخشها کار میک آنکه در
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 ضد و نقیضاخبار  اغلبا  حساس می نمودیم چون ناراحت ا و بیگانه ،خود را در این کشور نیزت ما به آن عل 

دیپلوماتیک،  چینل های طریق از اتحاد شوروی از را

نام برده نمی آنها ا که معموال  از ه نظامی، و  دیگر چینل

جنگ داخلی در  ،در این میانوردیم. آ به دست می شود

و آشتی  شدت و بی رحمیافغانستان نه تنها وسعت و 

کسب می کرد و مناطق هرچه بیشتر را  ی بیشترناپذیر

مناسبات در  در خود پایتخت نیز بلکه احتواء می نمود،

حلقات فوقانی رهبری و هم در اردو که اتکاء اساسی نظام 

  برهم خورده بود. افزایش یافته و جدید چپگراء بود، 

زب "خلق" ح بر سر اقتدار تلویحات و تأکیدات فرکسیون

پرولترهای  ر این کشورنیاد بود. درگر دارد، کامال  بی بدیموکراتیک خلق افغانستان که گویا اتکاء به طبقۀ کا

االی دهاقین که در عین حال بتوانند متحدانه داخل عمل شود، وجود نداشت. در حالیکه مخالفین مسلح ب

 اتکاء می نمودند. دهاقین و اهالی کم سواد و ف و بی تعلیم که اکثریت نفوس کشور را تشکیل میدادمستضع

  می شد.به ضد حکومت چپگراء محاسبه  که بر آن در مبارزه نبعی بوددقیقأ همان م کمتر تعلیم یافته

هنوز کمیت اش زیاد  در برابر اردوی کشور که حاکمیت مکلف بود اتحاد و تعهد خود را ،در همچو شرایطی

نبود، لیکن سازمان یافته و خوب مسلح بود، حفظ نماید. این تعامل یک اصل پذیرفته شده و معمول برای هر 

. به همین علت حفیظ هللا ولو طرفدار هرگونه ایدیالوژی باشد به شمار میرود های شرقی رژیمی در کشور

امور  ترا، با حفظ ُکرسی های صدارت و وزامین، شخص دوم در اهرم رهبری دولتی و حزبی کشور

 نمیادر نفوذ حفیظ هللا امین  وزارت دفاع را نیز از خود ساخت، این در حالیکه خارجه، در ماه جوالی پُست

 طروابمنسوبین اردو زیاد بود، چون با آنها قبل از به قدرت رسیدن حزب دیموکراتیک خلق افغانستان 

گردید، چون امین توانست در رده های  واقع این نفوذ تعیین کننده 1979تنگاتنگ داشت. در آغاز خزان سال 

بان و حتی قری به خودش، و وفادار باالئی قوای مسلح و دیگر ارگانهای امنیتی کشور اشخاص و افراد متعهد

 خود را بگمارد. 

 ،روز تعطیل است . روز جمعه در افغانستانم حادثۀ غیر مترقبه رخ دهدسپتمبر قرار نبود کدا 14صبح 

من با یکی از  صبح 8ساعت  را سپری نمایم. بنابرین،لیکن من قرار بود نوکریوالی یک شبانه روزه 

آنگاه در مرکز شهر، در مقابل قصر دلکشاء در داخل  گاهقرارم. ی مرکز آمدمشاوران نظامی به قرارگاه قوا

ق های نوکریوالی طب ارگ که اقامتگاه رئیس دولت به شمار میرفت، قرار داشت. مراسم تسلیمدهی مکلفیت

  انجام یافت.معمول حین صرف چای توسط سرباز موظف 
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 درجه یک بهها برای احضارات  بر اتخاذ آمادگی زودی دستور حفیظ هللا امین، وزیر دفاع کشور مبنیه ب

نوکریوال افغان که در قرارگاه قوماندانی بود به اطالع ما رساند. البته این  این خبر را. قوای مرکز رسید

احضارات اقدام در کشوری که درگیر جنگ داخلی بود عادی بوده و ما با اینگونه چرخشها عادت داشتیم. 

ترین عنصر نوکریوالی را نظارت از مهای ما را بیشتر نمی ساخت. مه فیتولیت و مکلؤدرجه یک مس

 قوای مرکز، یعنی در والیات مرکزی کشور و خانه پری نمودن ژورنال عملیات مسؤولیتاوضاع در محل 

 سیاسی ولینؤمسهدایت که از طرف واحدهای زیر دست گزارش داده می شد، تشکیل میداد.  های نظامی

ها  در بارۀ آنکه در تضادهای درونی میان اعضای حزب دیموکراتیک خلق افغانستان، ما شوروی شوروی

از مواضع طرفداران حفیظ هللا امین حمایت نمائیم، ما را اندکی مشوش و نگران ساخته بود. امین برخالف 

ید از خط مشی با ، وبود نظامی، شخصی با انرژی، هدفمند، قاطع، لیدر حزبی و در مشرق مردان معمول

های  از یک طرف اینکار مشکل نبود: در قرارگاه قوای مرکز به مقام.  می نمودیماو حمایت همه جانبه 

روال گډ  –ن دوست محمد، رئیس ارگان ړجگ –قوماندان  آمریتی افراد وفادار به امین تعیین گردیده بودند :

 . بود " و "مرغکی از آشیانۀ امین شده تازه تعیین  ه وبیست سال جوانی –شهزاده، معاون سیاسی 

به بار میاورد. آخر ما  را ها را، مخصوصأ ناراحتیهای اخالقی اینهمه یک سلسله ناراحتی ،از جانب دیگر

. شتیمدامی روا همرزم بودیم، رفقای جنگی بودیم، در حالیکه باید باالی همدیگر شک و تردید و بی اعتمادی

سوال به میان میامد : با نورمحمد تره 

کی، رهبر شناخته شدۀ حزب باید چه 

  کرد؟ 

: در میان  حوالی ظهر توجه نمودیم

افغانهائیکه در قرارگاه بودند یک نوع 

تشنج به نظر می خورد. اولین افسر 

آمر  وانی که بر سر راه ما پدید آمد،ج

شار ف . بر اوبخش تبلیغات سیاسی بود

آوردیم تا جویای احوال و اوضاع شویم، 

  او به اصطالح عام "تیر خود را آورد..." لیکن چیزی قابل درکی را از گفته هایش استنباط کرده نتوانستیم.

اینگونه شلیکها از طرف  . وقتیدندنزدیکیهای شام، در محل نچندان دور از ما شلیک های رد و بدل گردی

د، اکنون روز روشن بو ،ث نگرانی و تعجب نمی شدند، عادت نموده بودیم. لیکنمیرسیدند باع وششب به گ

همه حساس و محتاط شده بودیم، من . به ګوش میرسیدندارگ  سمت و شلیک های پی در پی ماشیندارها از

"می  هیلیکوپتر نوع از ند. در عین حال، سروصدائی که معلوم شدمتوقف شدحتی به بیرون برامدم. شلیکها 

هیلیکوپتر در  هرچه بیشتر افزایش میافت و نزدیکتر می شد.بوده،   "زمین –مجهز با راکتهای " هوا " 8 –

غان ، یک تن ازسربازان اففتفاصلۀ کمتر از صد متر از زمین میچرخید و وقتی کامال  باالی سر من قرار گر
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تا مبادا به طور غیر مترقبه باالی نگهداریم او را  مجبور شدیم به محوطه برامد. RPG-7مجهز با ماشیندار 

هیلیکوپتر آتش نگشاید. سرباز دقیقا  هیلیکوپتر را هدف گرفته و مصمم بود باالیش فیر نماید. معلوم نشد که 

ه به نظر ظاهرا  واقعه در همینجا خاتمه یافتاو به امر کدام یکی از منصب داران به بیرون شتافته بود. 

خ رئیس دولت رُ  )ارگ( که در اقامتگاه زنیها در مورد علل وقایعی ک و گمانهبه بعد ش میرسید. لیکن از آن

 و نه ما شورویها را رها نمی نمود.  دیگر نه افغانها میداد و ما شاهد آن بودیم،

 

  رحـــــــش

 

سپتمبر نورمحمد تره کی، حفیظ هللا امین را به اقامتگاه خویش  14دقیقۀ بعد از ظهر تأریخ  30و  5ساعت 

ی می نمود، تره کشتی ناپذیر یده و دیگر آئمیان آنها به وخامت گرا آنگاهدعوت نمود. از آنجائیکه مناسبات 

نیز نزد اوست، و آرزو دارد با او  "الکساندر پوزانوف"که سفیر شوروی  ه بودنشان ساخت به امین خاطر

، و به همراهی یاور و دو ش به دروازۀ قصر حرمسرای ارگ آمد)امین( ببیند. حفیظ هللا امین با محافظان ا

در همین اثناء دو تن از یاوران برود.  از طریق آن به طبقۀ دوم بطرف زینه رفت تا اش تن از محافظان

رأ به زمین انداخته د. امین خود را فوننش از ماشیندارها آتش میگشاینورمحمد تره کی باالی امین و همراها

شلیک  را به دروازۀ خروجی رسانده و یکجا با یاور زخمی اش در موتری که باالی آن نیز و لغزیده خود

. بزودی نظامیان وفادار به امین ارگ را به محاصره ه بودخود را به وزارت دفاع رساند می شد، نشسته،

 . نور محمد تره کی را دستگیر و تجرید ساختند.مستقر در آنجا را خلع سالح نمودندو منسوبین گارد  درآورده

 15خ الی صبح تأری بسیاری از طرفداران نور محمد تره کیو تضعییقات شروع شدند.  توقیفهابالفاصله 

 و یا هم از مقامهای شان برطرف گردیند.  سپتمبر  یا کشته، یا دستگیر
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وقیف ت آنها ازبه این دلیل بعث شد تارهبری قوای مرکز مرکب از طرفدران حفیظ هللا بود،  حلقۀ آنجائیکهاز 

 انکشاف اوضاع  پنهان نمیخویش را از اینگونه  احساس ُخشنودیاشخاص متذکره و گرفتاری نجات بیابند.

آورد. بطور مثال پرسیده می بار ردو بدل شلیکها در اقامتگاه رئیس دولت سوالهای زیادی را به نمودند.

ه اقعنبود؟ امین از حادثه جان به سالمت برده بود در حالیکه در چند قدمی محل و یک دسیسه شد:آیا اینهمه

منسوبین قوای مرکز دستور اتخاذ  هاندکی قبل از وقوع حادثو آنهائیکه شلیک می نمودند، قرار داشت. چرا

دست آورده بودند؟ و چرا واقعه دقیقا  زمانی ُرخ داد که در  به حالت آماده باش رااحضارات درجه یک و 

اما در آن ایام اتوریته و نفوذ حفیظ هللا امین آنقدر بلند خصصین شوروی دعوت بعمل آمده بود؟اقامتگاه از مت

هم در حلقات نظامیان افغان بروز می و نه  ،بود که این سوال نه نزد ما مشاورین و متخصصین شوروی

  نبودیم.  هم در پی جستجوئی دریافت جواب به آنهااانصافا  نمود،و م

 

 رح  ــــــش

 

سپتمبر پلنوم فوق العادۀ کمیتۀ مرکزی حزب دیموکراتیک خلق افغانستان فیصله بعمل آورد تا  16به تأریخ 

دولتی" حفیظ هللا  –او "شخصیت واال و اصولی حزبی حزب منفک و عوض  نور محمد تره کی از صفوف"

منشی عمومی کمیتۀ مرکزی حزب دیموکراتیک خلق افغانستان انتخاب گردد، به مجلس شورای امین منحیث 

انقالبی جمهوری دیموکراتیک افغانستان 

تا نور محمد تره کی از مقام  پیشنهاد گردد

 سمتهایشورای انقالبی و دیگر  ریاست

 وی حفیظ هللا امین به جایدولتی برکنار و 

انتخاب  به مقام ریاست شورای انقالبی

قابل تذکار است که فیصله های  "گردد.

متذکره صرف به سمع فعالین حزبی 

رسانده شده بود. رسانه ها خبر متفاوتی را 

 مبنی بر سبکدوشی اش پلنوم به طور همه جانبه و با دقت تمام تقاضای نور محمد تره کی راپخش نمودند: "

حزبی اش می  –انع اجرای وظایف و وجایب دولتی به علت بیماری و عدم سالمتی که م از مقامهای محوله

به تقاضای نور محمد تره کی جواب مثبت ارایه بدارد،  بعمل آورد ، به اتفاق آراء فیصلهشود بررسی نموده

که عضو بیوروی سیاسی کمیتۀ مرکزی وصدراعظم افغانستان می  و عوض وی رفیق حفیظ هللا امین را

 انتخاب گردد. افغانستان، رکزی حزب دیموکراتیک خلقمنحیث منشی عمومی کمیتۀ م باشند،
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پیادۀ قوای مرکز که در ناحیۀ میدان شهر )والیت  72مشترک کندک  تدر آغاز ماه اکتوبر قرار بود عملیا

پیاده، مستقر در ناحیۀ پُل علم )والیت لوگر( به راه انداخته شود. هدف از  45کندک  باوردگ( مستقر بود 

با الوسیلۀ ضربات همزمان، باندها از قریه جات "خروار" و "نرخ" دور ساخته شوند و به  تاعملیات آن بود 

خانه و بمبارد هوائی تنگی که میان آن دو قریه موقعیت داشت رانده شوند و در آنجا  مورد آتش متقاطع توپ

 .  برونداز بین  قرار گرفته

من در موتر جابجا شدیم و به سوی میدان شهر  نزدیکی های شام دهم  اکتوبر دگروال شهزاده، مشاور او و

با مشاهدۀ افسران من فورا  به وضعیت و رسیدیم، هوا بکلی تاریک شده بود.وقتی به آنجا  .حرکت نمودیم

از شهزاده در این مورد جویای معلومات شدم. صرف نظر از تفاوت ردم.آنها پی ب مشوشروحیۀ ناآرام و 

ات این مناسبحتی دوستانه برقرار گردیده بود. ا مناسبات قابل اعتماد، ورتب و اندکی هم سن و سال بین م

می  خدمتتانک  14لوای میان ما زمانیکه ما هر دو، در حدود دو سال قبل در کورسهای آموزشی در قوای 

به ما بود. شهزاده به من یاد آور شد :"استاد  او آنجا نمودیم برقرار گردیده بود: آنگاه من منحیث مترجم و

 خبر دادند که نور محمد تره کی در اثر بیماری صعب العالج وفات یافته است." 

 

 رح ـــــــش
 

به تأریخ نهم اکتوبر نور محمد رسمی افغانستان "باختر" خبر داد: " اکتوبر آژانس خبر رسانی 10به تأریخ 

اعت عدتر معلوم شد، سلیکن طوریکه بتره کی در اثر بیماری جدی که عاید حال اش گردیده بود وفات یافت." 

گارد به امر شخص حفیظ هللا امین با  منسوبیناکتوبر نور محمد تره کی توسط  8یازده و سی دقیقۀ شب 

 بالشت خفک شده بود. 

غانها مرگ نور محمد تره کی  اذهان عامۀ اف

 را تکان داد. اذهان عامه باالی روایت

رسمی که گویا تره کی در اثر مریضی شدید 

این امر به نموده باور ننمود.داع با زندگی و

نوبۀ خویش دلیل دیگری شد برای اتحاد 

به شمول طرفداران نور امین،نیروهای ضد 

 رهبری شوروی برکناری نور محمد تره کیکه هنوز مخفی فعالیت می نمودند. محمد تره کی و پرچمیهای

 . نامیدندکودتای ضد انقالب و به تعقیب آن به قتل رساندن وی را  رااز قدرت

ن شده رسیدگی صورت گرفته پیاده در یک روز پایان یافته و به اهداف پال 45و  72عملیات کندک های   

در جیپ قرارگاه،  سوار از آنجا با شهزاده" برگشتیم،ومیدان شهر"به  72به همراهی کندک بود.شامگاهان،

ابل حرکت نمودیم. در مسیر راه بدون طوریکه در آن زمان معمول بود، بدون کدام گارد محافظتی به طرف ک
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ولی موفقانۀ امروزی به ضد اپوزیسیون  ،کدام دلیل معینی همه مسکوت بودیم. حتی همین عملیات کوچک

 مسلح روحیۀ ما را باال نبرده بود. 

 

 رح ــــــش

ای حزب عده ای از فعالین بلند رتبه  پا نمود. اکتوبر در گارنیزون ریشخور، فرقۀ هفت قیام بر 14أریخ به ت

د. طبق اندازنبیقیامی را به راه  درت باقی مانده بودند تالش نمودندو سایر طرفداران تره کی که تا آن دم در ق

تالش  .هوائی بگرام نیز سهم بگیرند منسوبین پایگاه نظامی قرار بود پالن از قبل ترتیب یافته، در قیام

 تحت ،وسط نظامیان وفادار به حفیظ هللا امینبرای حرکت به سوی مرکز شهر کابل ت 7تانکیستهای فرقۀ 

قیام ریشخور که از جانب قطعات گارنیزون کابل لوی درستیز محمد یعقوب خنثی ساخته شد.  شخص رهبری

به تعقیب سرکوبی ه شبانه روز کامال  سرکوب گردید.)قوای مرکز( مورد حمایت قرار نگرفت طی س

ه یک نحوی با قیام کنندگان ارتباط داشتند،مورد فشارها و ریشخور، اشخاص و افراد نظامی و ملکی که ب

نمی  مشاورین شوروی راهنمائی و توصیه هایبدون .سرکوبی قیام ریشخور تضعییقات شدید قرار گرفتند

مبنی بر حمایت از  طرفداران حفیظ هللا  دساتیر رهبری خود را توانست عملی گردد. مشاورین مکلف بودند

  امین عملی نمایند.

والیت پکتیا به راه انداخته  بزودی پس از حوادث مذکور عملیات بزرگی به هدف از بین بردن باندها در

ندانی قوای مرکز به کندک از جانب قوماپیاده نیز اشتراک نمود. 45شماره در عملیات متذکره کندک شد.

ن با لیک سان روسی بلد بود،با آنکه شهزاده به لمتذکره، رئیس ارکان قرارگاه با مشاور اش اعزام گردید. 

  با آنها روان نمودند. یک بار دیگر منحیث مترجم  آنهم مرا

از انکشاف عمومی حوادث در داخل و پیرامون افغانستان دور ماندیم.از عملیات ده روز دوام نموده وما

قوع می آنجائیکه حوادث متذکره در طبقات بسیار دور و فوقانی و خارج از صالحیتهای روزمرۀ ما بو

ادث حوما اسیر .پیوستند، حتی اگر در پایتخت هم می ماندیم، به احتمال غالب از چیزی با خبر نمی شدیم

ود به خ یسرنوشت ما مردم عادی را تعیین می نمود، از بابت ما کدام نگرانی و تشویش بودیم، و آنهائیکه

 راه نمی دادند. 

ت. اعضای حزب، نظامیان و کارمندان استخباراتی به طی ماه نوامبر اوضاع ظاهرأ طبق معمول پیش میرف

از و،ضد مخالفین مسلح به مقابله پرداختند، حفیظ هللا امین به امپریالیزم و ضد انقالبیون وقیح دشنام میفرستاد

ضد دشمنان انقالب  وروی تمجید و ستایش بعمل میاورد، مردم را برای مقابله و مبارزه بهاتحاد ش

سایل م وز حتی باالی کسانیکه از سیاست وآنجائیکه فشارها و تضعییقات با گذشت هر راز فرامیخواند.

هر  "دشمن" دیگر .افزایش میافت و بی رحمانه تر می شدسیاست برایشان بیگانه بود،و  بوده سیاسی دور

به تعداد  1978روی که پس از حوادث اپریل جمعیت مشاورین نظامی شو سو و هر جا به نظر میخورد.

به اندازۀ توان و امکان خویش کوشش می نمود به جنبش چپ افغان که اکنون حفیظ هللا شان افزوده شده بود،
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اندک ترین بی اعتنائی گیر مانده بود، کمک نماید.س آن قرار داشت و در یک وضعیت ناهنجاری أامین در ر

و مشاور  "نوفدر پوزاالکسان"سفیر شوروی  فوری در آن ایام نهایت حساس منجر به تعویض و عودت

  به مسکو میگردید. "گوریلوف لیف"عمومی نظامی شوروی 

 

 رحـــــــش

، "وریلوفلیف گ"، سفیر کبیر و نمایندۀ فوق العادۀ اتحاد شوروی در افغانستان و همچنان "الکساندر پوزانوف"

و مسایل افغانستان پیوسته  ،تمام مراحل مباحث پیرامون اوضاعطول مشاور عمومی نظامی شوروی در 

، وزیر "دمیتری اوستینوف"مارشال  1979لیکن در آغاز ماه دسمبر اعزام قواء به افغانستان بودند. مخالف

دفاع شوروی، هیأت رهبری دفتر لوی درستیز قوای مسلح شوروی را از احتمال اتخاذ تصمیم مبنی بر اعزام 

 .  ر ساختبا خبقواء به جمهوری دیموکراتیک افغانستان 

، و عده ای "سرگی آخرومییف"جنرال  معاون او ،"نیکوالی آگارکوف"لوی درستیز اتحاد شوروی مارشال 

و  ندمیدانستدفتر لوی درستیز، خصوصیات و مشخصات افغانستان را مسلکی  ارشد دیگری از مسوولین

 قواء به افغانستان مخالف بودند. به با اعزامو مطالعه نموده  بخوبی تجارب تجاوز برتانویها را به این کشور

با اعزام قوای محدود نمی توان اوضاع را در آنجا مهار نموده و با " ،رجال برجستۀ نظامی متذکرهباور 

ه را که قبل از همه ب یحضور نظامی مسکو بالتردید قیامهای دیگر"آنها تأکید می نمودند که  ”ثبات ساخت.

  "خواهد نمود. ضد اتحاد شوری خواهند بود، تحریک

وی . در نتیجه، لز طرف رهبری سیاسی شوروی در نظر گرفته نشدلیکن این نگرانیها و استدالل منطقی ا

تحاد ا بیوروی سیاسی کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست یز مجبور شد از تصمیم ارگان باالتر حزبی،درست

 تأمین نماید.  اطاعت نماید، اداره و سازماندهی اعزام قواء را به افغانستان شوروی

دسمبر به  13روز پنجشنبه،  شام

جمعیت مشاورین مستقر در گارنیزون 

 یک تن را قوای مرکز هدایت رسید تا

و به قرارگاه  برگزیدهاز میان خویش 

اعزام بدارند. جمعیت مشاورین برای 

انجام این مأموریت مرا که هم از نظر 

رتبه و هم از دیدگاه سن و سال پائینتر 

ی وقت. انتخاب نمودندن بودم، از دیگرا

ه ک به قرارگاه رسیدم، فورأ پی بردم

کابل گردهم  و اداری قطعات مستقر درنمایندگان ارگانهای مختلف نظامی  تن از 15 دیر زمانیستآنجا 



  
 

 

 16از 9

"سالطان عمومی جدیدالتقرر اتحاد شوروی در افغانستان جنرال  نظامی . لحظاتی بعد مشاورآمدهبودند

زمان مختصر عالوه نمود: " به دنبال مقدمۀ)سلطان محمدوف( داخل اتاق گردید."ماگومیتوف" ماگومیتوف" 

شود."  ن ما تمامآن فرا رسیده تا دین انترناسیونالیستی خویش را اداء نمائیم، ممکن این مأموریت به قیمت جا

دیده می شد  برمیگردید.و پس از دو ساعت جام تمرینات عازم بگرام می شوید،شما برای اناو دستور داد: "

مین هی تواند باشد که پس از انجام آن،. این چگونه تمرینی ممی نمایدپنهان کاری  "ماگومیتوف"که جنرال 

همچنان این تذکر  کیلومتر فاصله است، و 60آنهم در حالیکه الی بگرام  بتوانیم پس برگردیم؟ ما امروز

ی موقع نمیدهند تا به منازل خود سر بزنیم... ما همه بالفاصله ادای دین انترناسیونالیستی"؟ حتعجیب در بارۀ "

  هدف مجهولی حرکت نمودیم.  پ کهنه جابجا شدیم و به سویدر جی

 

مال  از نمایندگان اقوام مسلمان آسیای مرکزی اتحاد شوروی برعالوۀ کوماندوها، یک لوای که کا ،گرامدر ب

ه به "لوای تذکرلوای م ،. بعدتررا به تن داشتند به نظر ما خوردن نظامیان افغاو یونیفورم یافته بود،تشکیل 

بازی اصلی و تعیین تکلیف اساسی در دستان جنرال .ولی این لوا بازیگر اصلی نبود.مسلمانها" شهرت یافت

از هر یک ما تعهد نامۀ کتبی گرفتند  ،پس از استقبالته ای از افسران تحت امر او بود. و دس "ن. گوسکوف"

ه بجام دهیم نباید افشاء بسازیم.چگاه و تحت هیچ گونه شرایطی اهداف و وظایفی را که باید عنقریب انکه هی

 د،با جیبک های متعدد بودن رنگ آشنائی خاکسترییونیفورمی نا ملبس با تعقیب آن ما را میان جوانانی که

 تقسیم نمودند. 

 خاص کی. جی.. جوانهائی خاکستری پوش منسوبین قطعۀ لحظه برخی از چیزها برمال شدنددقیقا  در همان 

تا کابل را "تصرف"  قرار داشته و منتظر قومانده بودیمکه ما همه در حال آماده باش  بی. بودند. معلوم شد

ابرین، ، بنمنبعد از غرب پیروی نمایدگفته شد که امین گویا دیگر اعتماد را از دست داده و می خواهد نمائیم. 
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امات فوری روی دست گرفته شود. برای جوانانی که مرا نزد شان تعیین نمودند، قرارگاه قوای مرکز باید اقد

ته معلومات داش این جوانان بسیار کنجکاء بوده و عالقه داشتند در مورد تمام چیزهاهدف تعیین گردیده بود. 

خابره )که باید در شروع کار اشغال تلفون و م اتاقهایپهره داران،  تعداد : از ساختار دفاتر، زینه ها،باشند

دم، ونممی شدند( الی معلومات در بارۀ هویت افراد وفادار به حفیظ هللا امین. من برای شان نقشه های را رسم 

معلومات الزمه را ارایه داشتم، لیکن در مورد رئیس ارکان قوای مرکز که از خلقیهای سابقه دار و از 

 طرفداران امین بود، و شخص امین او را مقرر نموده بود، سکوت اختیار نمودم. 

جزئیات را با دقت تمام مورد غور هرگونه  وانها روحیۀ نهایت قاطع داشتهازم که این جباید خاطر نشان بس

بودیم. لیکن بزودی خبر دادند که "عملیات به تعویق افتاد". بیش از یک هفته  هدایتظر ت. منمیدادندقرار 

 . ماندیممنتظر دریافت هدایت تازه 

قطار ما بسته شده  " رسید.!دسمبر باالخره قوماندۀ "مارش به سوی موترها 20در یکی از روزهای بعد از 

به سوی کابل به حرکت افتاد. پس  و

ی از رسیدن به شهر در قاغوشها

ی نشیب نیمه اعمار شده برای گارد در

تپۀ تاج بیگ که باالی آن قصری 

جدید رئیس دولت  )اقامتگاه

تاده ک کشیده ایس( سر به فلافغانستان

من فقط سه هفته بود جابجا شدیم. 

باید یک بار دیگر کاغ ر "تاج بیگ" قص طبقات  همهو با تمام تفصیل نقشۀ  میافتمذ را پیش همین جا بودم، بناء 

برای منسوبین قطعه ای خاص مخصوصا  به اتاقهای که . می نمودمکه تازه مجددا  اعمار گردیده، رسم را 

 ، دلچسپی نشان میدادند. امین در نظر گرفته شده بود

جیش ما که کسی تیزهوشمندانه آنرا "گودال" نامیده بود، وقتا  فوقتآ  منصب داران الاز وضع در این میان، 

 عالی رتبۀ قوای مسلح، لیکن در لباسهای ملکی بازدید می نمودند. 

 

 رح ـــــــش

صدی فرقه، قطعات و سایر ت 100در حدود  مکمل در قول اردوهای ترکستان و آسیای میانه با تشکیالت

. سایر هزار منسوب نظامی از احتیاط فراخوانده شدند 50. بیش از گریده بودندهای مرتبط حربی مستقر 

هزار وسایط و وسایل تخنیکی، ترانسپورتی را در اختیار اردو قرار داده  8سکتورهای دولتی )غیر نظامی( 

شوروی تحت وپراسیونی وزارت دفاع اتحاددسته ای ار مدیریت درست از اقدامات متذکره به منظو بودند.

 تعیین گردیده بود.  "سرگی اخرومییف"جنرال  ،لوی درستیزول ریاست معاون ا
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به حیث قومندان  ،که آن زمان معاون قوماندانی قول اردوی ترکستان بود "یوری توخارینوف"تورن جنرال 

مجلس  "دمیتری اوستینوف"دسمبر وزیر دفاع شوروی  24به تاریخ  تعیین شد. 40ومی قول اردوی نمبر عم

رهبری وزارت دفاع را دایر نمود. در مجلس مذکور معاونین وزیر، قوماندانان عمومی قوای پیاده،  هیأت

ات مرکزی و عمومی اشتراک هوائی، مدافعه ای هوائی، کوماندوهای هوائی و برخی از مسوولین ادار

 "اوستینوف"وز قواء به افغانستان خبر داد. همان ر وزیر دفاع به حاضرین در مورد فیصلۀ اعزامداشتند.

 دستور العملی را به امضاء رساند که در آن قید گردیده بود :)وزیر دفاع( 

 و وظیفۀ حفظدر گارنیزیونها مستقر خواهند شد،افغانستان  خاک جمهوری دیموکراتیک قوای شوروی در"

اشتراک قواء در جنگها در نظر هند داشت.در عین حال،دوش خوابه و دفاع از مراکز و نهادهای اساسی را 

 نمی باشد." 

 در ادامه، سیر حوادث پیچ و تاب رنگارنگ  و غیر مترقبه به خود اختیار نمود.

نزد ما به "گودال" مشاور آمر مخابرۀ قوای مرکز آمده و مرا با خود به کندک  ، بطور غیر مترقبهباری

ن معبدالصبور قوماندان کندک پرداختیم. صحبت باو به برۀ قوای مرکز برد. آنجا نشستیم،چای نوشیدیم،مخا

 )شوریها( اعتماد ،یویچ" باآواز نرم خواهش نمود تا به ماه می نمودم. مشاور "اناتولی آندرئها را ترجمگفتگو

پس از آنکه از عبدالصبور اطمینان مورد نظر به دست آمد، و مطابق توصیه های ما عمل نماید.داشته باشد 

جائیکه  ،ب عسکری میرفتمبه کلو ه قوای مرکز شدیم.آنجا به من وظیفۀ جدیدی سپرده شد،رهسپار قرارگا ما

مرکز مخابرۀ محرم برای مکالمه های غیر علنی با رهبری دولتی و نظامی شوروی ایجاد  1978از سال 

 گردیده بود. 

مکالمه های  مترجمین شاهدمن با چند تن از مشاورین و ی که آگنده از بوی دود سگرت بود،آنجا در اتاق

هدف شورویها است( به تن داشتند و با مخاطبین خویش در اتحاد )که یونیفورم نظامی ما را  افسرانی عصبی

از البالی مکالمه ها پی بردیم که یکی از چهار فروند طیاره صحبت می نموند، بودیم. شوروی و افغانستان

با قلۀ کوهی تصادم و سقوط نموده  در ناحیۀ بگرام کی آنند، یای که در داخل فضای والیت کابل شده بود

  بود تا بقیه طیاره ها پس برگردند.  هباعث گردید واقعهاین بود.

وقتی مستقیمأ در میدان برای پروازها قرار به ما دستور دادند که عازم میدان هوائی بین المللی کابل شویم. 

 "؟...ه ای ما را به میدان اعزام نموده اندوظیف کدام"برای انجام که  نمیدانستیمگرفتیم، 

ر دکاسۀ  در یک نوعما در حقیقت  و ،مسدود و محاط نشده بودبا هیچگونه حصاری  ، میدانی بود کهاینجا 

ینکار ا به سادگی می توانست ضرری برساند، او. هرگاه این کس میخواست به ما دستان کسی قرار داشتیم

ناگهان گچه و بم دستی در جای شان بودند.: تفندستانم را داخل جیب هایم نمودمخود آگاه نارا انجام دهد.

اموش شدند.این انکشاف اوضاع د، خنچراغهائیکه عالمت خط نشست و برخاست طیاره ها را نشان میدا

 مبادا کسانیکه حضور ما در اینجا به مزاق شان برابر نیست، رخنه نموده" ناخوشایند بود. ما فکر میکردیم:

پی  موضوع به مشاور سر انجینیر قوای هوائی و مدافعه هوائی افغانستان همراه با مترجم میروند تا "؟باشند
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از نقطه ای که طیاره ها معموال  به نشست میروند غها به زودی مجددأ روشن می شوند.از آنسو،. چراببرند

 به شکل افقی مینک نخستین طیاره شدند، و ایآنها نزدیکتر شدند.زنجیری از نقطه ها برق زنان نمایان 

ت بارهایشان را تخلیه می نمایند.وسایط و وسایل تخنیکی نشیند، سپس دوم، سوم... دهم. کوماندوها به سرع

آنها به ن و سربازان قاطع به نظر میرسید،روحیۀ کوماندوها،افسراجابجا می شوند. همجوار در میدانچه ای

 . به زمین و راسأ به میدان جنگ: از هوا دارندتعامالت مشابه عادت 

داشتند و فورأ میخواستند  شتابآنهائی را که بیش از حد   ما باید": آنگاه بود که به مأموریت خویش پی بردیم

 . می ساختیمشوند مهار  جنگ داخل میدان

 

 رح ـــــــش

: ورت گرفتاز دو مسیر ص 1979دسمبر  25اعزام قطعات و جزوتامهای قوای پیاده به افغانستان به تأریخ 

 –: کشک ؛ و مسیر دومجالل آباد –کابل  –سپس کوتل سالنگ  ،از طریق ترمز، با عبور از دریای آمو

 کندهار.  –ندند یش
 

ر به وقت کابل( زمان عبور سرحد افغانستان ساعت سه بعد از ظهر به وقت مسکو )مطابق چهار و نیم عص

ه از باالی آن بور جابجا شده بود.ی آمو پل شناباالی دریاازبکستان( )در ناحیۀ شهر ترمز قید گردیده بود.

نظامی بار بری که  موتریزه به حرکت خود آغاز نمود. در همان ایام طیاره های 108استقامت کابل فرقۀ 

 2پراشوتی کندک مستقل )بدون کوماندوی هوائی و کوماندوی  103فرقۀ  نظامی و تخنیک سونلرحامل پ

 عبور نمودند.  را نستانافغا فضائیحریم ُغند(،

هوائی کابل و بگرام فرود میامدند. در ُکل  هایساعت، روز و شب در میدان 47دسته طی طیاره ها دسته،

 200، و IL-76پرواز طیاره های  AN-22 ،76پرواز طیاره های  66پرواز انجام یافت) به شمول  343

واحد تخنیکی، وسایل و  894نظامی شوروی،  3700های متذکره طیاره (. AN-12پرواز طیاره های 

 نوع بارهای گوناگون را به افغانستان انتقال دادند.  1062وسایط جنگی و 

 میدان هوائی کابل نمایندگان کورد دیپلوماتیک تعمیر هایدر بالکنصحنه ای نامرئی مواجه گردیدیم.روز بعد با 

ه های نظامی آتش.آنجا ایستاده بودند دیپلوماتیک صالبت و خونسردی معمولبا مقیم کابل ایستاده بودند. سفراء

سراسیمه با دوربین هایشان کوشش می نمودند تخنیک نظامی را که در میدانچه های میدان هوائی صف بندی 

می های یادداشت ج کتابچه را درمعلومات و سپس  ام جزئیات مشاهده و محاسبه می نمودندبا تم ندشده بود

   ختند.سا

بزودی از توجه به خارجیها منصرف شدیم، و برای حرکت به جا هائیکه در داخل شهر افغانها برای ما در 

ه بودند که منسوبین کوماندو آنرا "پنجاه" نامید 350نظر گرفته بودند، آمادگی گرفتیم. همراه با کندک نمبر 

صبحگاهان دو در کنار یک دیگر سپری نمودیم.  آنجا شب را باالی زمین سمنتیرهسپار قصر دلکشاء شدیم.
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از من در بارۀ ساختار عمارات مجمعه ای ارگ تعیین شده بودم،تن از منسوبین قطعه ای خاص که نزد شان 

 علومات خواستند. و اتاقها در داخل قصرها م

من ارگ را صرف یک بار در ماه 

وقتی حاکمیت جدید  1978اپریل 

به روی  ابرای تماش دروازه های آنرا

دیده بودم. چپیها بدین  ،"خلق" گشود

ترتیب می خواستند نشان دهند که 

حاکمان قبلی گویا در چه شأن و شکوت 

و جالل به سر می بردند. مبرهن بود 

که من نمی توانستم چگونگی 

 ساختمانهای ارگ را به خاطر بسپارم. 

نظامی که نه تنها مجهز با اسلحۀ  800، در ُکل مخابره، بطریۀ دافع هوا، تولی نقلیه ُغنددر همین اثناء یک 

 شدهداخل ارگ  داشتند، با خود میلی متری را نیز 37اتوماتیک  موبیل و ،بلکه ماشیندار هایخفیفه بودند

، تا به افغانها اجازه داده ون همین یک جزوتام کوماندو کافی بودبرای محاصرۀ این گارنیز. ابجا گردیدندج

ت راه چند مرتبه برای دریافنبود!  ای انجام این وظیفه کار سادهحفیظ هللا امین بشتابند.دفاع از نشود که به 

ه ساختیم و باالخره فیصل و تنگتر حل باالی خود فشار آوردیم، چروک های پیشانی های خویش را درشت تر

رف مقابل طدر میان نمودیم که بهترین راه و بهترین چانس در اوضاع بوجود آمده ایجاد ترس و رعب 

ر و)افغانها( است. و اینکار را هم باید اساسا  من که زبان دری را بلد بودم انجام میدادم. در رابطه به عبدالصب

او به ما اطمینان داد که از مشوره های ما اطاعت می نماید. کدام شک و تردیدی وجود نداشت.افزون بر آن،

 ز "اسپ های سیاه" بودند. این دو از برکت توجه و شفقتلیکن قوماندان و معاون سیاسی بطریۀ دافع هوا هنو

 امین به آن مقام رسیده و مدیون او بودند.  شخص

صدای انفجاری در مرکز ". هنگامیکه طبق "سیگنال" از قبل هماهنگ شده که همین طور هم اتفاق افتاد

چهار عرداده ماشین محاربوی به طرف ارگ حرکت نمودیم، معلوم شد که بطریۀ   " بود، ما سوار برشهر

مسلح، بلکه توپخانه های  نه تنها پهره داران همه سنگرها،دافع هوا توانسته است مدافعه را تنظیم نماید، در 

را  طعهوضعیت جاری طوری بود که قوماندانی ق. ندبا اکماالت مورد ضرورت نیز گماشته شده بود موبیل،

ه آمدیم. این نخستین بار بود که من عمال  ن رباید می ترساندیم، و نه تنها با سخن... از انجام اینکار موفقانه بد

 بلکه با وطنداران خویش انجام وظیفه می نمودم. با افغانها، 

 جرب وکه هرکدام شان نهایت م پی می بردموقتی به منسوبین قطعۀ خاص و ظرفیتهای آن دقت می نمودم، 

در عین حال، سربازان کوماندو هنوز کم گونه شک و تردیدی باقی نمی ماند.ماهر است، و جای برای هیچ

رد اما عملکدشوار بود پیش بینی نمود. آنها حین نبردها چگونه عمل خواهند نمود اینکهتجربه می نمودند، و 
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دگی اش را نپرسیدم( ثابت ساخت که لمری بریدمن "ساشه" )نام خانوا ،سربازان زیر امر قوماندان بطریه

 آنها جنجگجویان واقعی استند. 

 محافظین بدون سالح به نظارتۀ دست داشتۀ شان را به سالح کوتها تسلیم نمودند، افغانها اسلح پس از آنکه

و در محوطۀ ارگ  "تیرباران"  ارگ . ما برای مبادا چراغهای باالی سرکها را در مقابلرداختندپاز آنها 

نمودیم، تا به این ترتیب مدافعۀ گارنیزون را که دیگر از خود ما شمرده می شد، تأمین نموده باشیم. ماشینهای 

 کردیم.  و تثبیت محاربوی را تقسیم نموده، مواضع و سنگرها را برای کوماندوها تعیین

ز امخابره ایجاد شده بود فراخواند. در ُغند ،ل از رسیدن مامرا نزد خود به پوسته که قب "یوویچ"اناتولی آندرئ

یکی پی دیگر و بالوقفه با یگانه  مودم که قطعات و جزوتامهای افغانمکالمۀ مخابراتی من بخوبی درک ن

. آنها گزارش میدادند که داخل ارتباط می شدندخویش که هنوز در شبکۀ مخابره باقی مانده بود،  فوقانیمقام 

در همچو یک وضعیتی چگونه  و می پرسیدند کهویها محاصره شده اند، و طالب هدایت بودند، توسط شور

ه ب متذکرهسواالت را راهنمائی نمودم تابه  دیگر از مخابره چی ها یمن عبدالصبور و یک تن عمل نمایند؟

جدید عمل می  و به نمایندگی از حاکمیت، نظامیان شوروی،دوستان ما اندبدارند: "شرح ذیل جواب ارایه 

به تمام تقاضاهای شان لبیک بگوئید." سپس اندکی گوش دادم که رابر آنها از مقاومت کار نگیرید،در بیند،نما

را درست انجام انش کار آنهاد. وقتی معتقد گردیدم که نچگونه انجام میده شانرا ۀمنصب دار افغان وظیف

 که عده ای ازخبر رسید این اثناء  همین برسم. در د، از پوسته خارج شدم تا به کارهای فراوان دیگرنمیده

 در تاریکی شب در کوچه های کابل راه را گم کرده بودند.  هاوسایط نقلیه ای شوروی

یک عراده ماشین محاربوی  افزودن با در نظرداشت وضعیت بوجود آمده مدافعۀ گارنیزون کوچک ما را با

ی مهترین فیصله ا : "مدیگر استحکام بیشتر دادیم. بعدها، وقتی آن شب را به خاطر میاوردم، درک می نمود

ین ابه نفع ما بود.کار  ساختن پوستۀ مخابره و تأمین فضا و نحوه ای را که آنگاه اتخاذ نمودیم، همانا مسدود

از تقابل مسلحانه با قوای شوروی برهذر یدن بودند،به جنگ و مصمم افغانهای را که حاضرتصمیم بسیاری از 

 داشت، و حیات صدها، و شاید هم هزاران انسان را نجات داد. 

 

 رح ـــــــش

دسمیبر  28بر  27حفیظ هللا امین، رئیس دولت افغانستان در نتیجۀ تهاجم بر اقامتگاه او، به قتل رسید. شب 

ُکرسی های منشی عمومی حزب  گردید. انقالبی و حکومت افغانستان تشکیل ترکیب جدید شورای 1979

 دیموکراتیک خلق 

اپوزیسیون ضد امین نگذاشت تا را ببرک کارمل احراز نمود. افغانستان، رئیس شورای انقالبی و صدراعظم

ه بدین ست کیبرخیرند. قابل یاد آورفاع از رژیم قبلی و سایر والیات به دقوای نظامی مستقر در پایتخت 

تره کی که از خفاء بیرون  محمد خلقیهای طرفدار نور ترتیب این اپوزیسیون نقش معینی را بازی نمود.
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و همچنان پرچمیها، محافظت مراکز و دوایر حکومتی و اقتصادی کشور، تأمین نظم عامه،  برامده بودند،

 . تأمین امنیت و زندگی عادی مردم را در مرکز و الیات به دوش خویش گرفتند

 

که در افغانستان در عرصه های مختلف کار می نمودیم،  روزهای بعدی، ما اتباع اتحاد شورویطی همه 

 نمی کرد: احساس آنکه منبعد نه تنها خود ما مسوول تأمین ی ماش عجیب و غریب رهایک نوع احساس آرام

این د منبع ، بلکهبودیم که ما از آن دفاع و حمایت میکردیمامنیت خویش و سرنوشت حاکمیت چپیهای افغان 

  خواهند نمود. با ما  تقسیم  که به کمک شتافته بود قوای شوروی را مسؤولیت

با تلخی میامیخت، اعزام قواءو واقعاتی که به تعقیب آن ُرخ دادند قربانی های معینی را از هر   این احساس

ل . تحمدو طرف : شوروی و افغانستان در پی داشت. شفاخانۀ سفارت پُر از افسران و سربازان زخمی بود

می نمودم.شهزاده شخصی احساس  دردیک  به مثابۀ ، و من آنراکشته شدن شهزاده برایم بسیار مشکل بود

.او میخواست شخصا  به از عقب به قتل رسیدروازۀ قرارگاه توسط خود افغانها،از د خارج شدنحین بیرون 

 استقبال جزوتام شوروی برود، تا بدین ترتیب از احتمال خونریزی جلوگیری شود. 

یده بودنداز ورود قوای که در اپوزیسیون ضد امین متحد گرد چپیهای افغانستان، اعم از خلقیها و پرچمیها

شوروی با شور و شعف استقبال نمودند. سایر نیروهای دیموکراتیک از خود عکس العمل خوددارانه نشان 

 دادند. نیروهای 

در افغانستان قرار داشتند، پس از آنکه از چرخشهای اخیر به هوش آمدند، با تمام  چپیهاکه در مخالفت با 

 دند. وضاحت موضعگیری خصمانه احراز نمو

روی کار آمدن رهبری جدید در  جمهوری دیموکراتیک افغانستان امیدواریهای را برای توسعه ای مسالمت 

شتی ملی به میان آورد. حضور قوای آآمیز کشور، و پیاده نمودن اصالحات دیموکراتیک در جامعه بر بنیاد 

 ءبعدی نشان دادند، حضور قواشوروی برای مدتی به اوضاع ثبات بخشید. لیکن طوریکه وقایع و حوادث 

 عواقبی ناگوار، با ابعاد نهایت متضاد دربر داشت. 
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حضور نظامی شوروی احساس ملی اکثر افغانها را جریحه دار ساخته و مخالفین داخلی و نیروهای بیرونی 

 نانهمچ منطقه و سطح یمهای محافظه کار درژاستفاده نمودند. راز وضعیت بوجود آمده به سود خود بالفاصله

کشورهای غربی مداخالت خود را در امور داخلی افغانستان شدت بخشیدند. قوای شوروی در صف مقدم با 

 جنگ فرسایشی داخلی در خاک بیگانه گردید. وارد ناخواسته شد و  درگیرمخالفین مسلح 

 این مطلب(  ه درنوشته : میخائیل سلینکین، دکتور علوم تاریخ ) اشتراک کنندۀ باالفعل حوادث ترسیم یافت

به  2019دسمبر سال  13مروری بر مسایل جدید نظامی" )چاپ مسکو( به تاریخ این نوشته در نشریۀ : " 

 نشر رسیده است. 

 ******** **** 
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