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  به روسھا  تشکيالتی ، استخباراتی و نظامیتمھيدات
  ١٩٧٩ دسمبر ٢٧منظوراشغال افغانستان در 

  
  به ادامه گذشته

ز  در قسمت اول اين د تمرک ه عمل آم نبشته به صورت عمده به عالوۀ آنکه اندکی در رابطه با ارتش افغانستان صحبت ب
م از  روز اع يه آن تخباراتی روس ای اس اد ھ وذ نھ ش ونف ونگی نق شتر روی چگ ی"و " ب.گ.ک"بي و .آر.ج صورت " ي

ه در اين بخش مقاله تمرکز بيشتر روی شکل گيری ارتش افغانستان به مثابه بازو. گرفت ی نظامی نيروھای متجاوز تکي
ا را  يھن م اج وتخت خويش م ه منظور حفظ ت صورت می گيرد تا ديده شود که چگونه حکمرانان خاندان غدار طاليی ب

  .نددر زير چرخ  تانکھای پيمان وارسا به خاک کشانيد
ظ ًماھيت ضد مردمی آن کامال آشکار است د" اردوی شاھی"ارتش افغانستان که از نام اصلی اش  ر اساس به منظور حف

ه  اد مجدد ب ود، از آغاز ايج ده ب ه وجود آم منافع طبقاتی طبقات ستمگر وغارتگرحاکم ودر رأس آن خاندان نادر غدار ب
د يله ھاشم جالد علت وجودی اش را حفظ  سلطۀ خان ه وس يچ اوسيله نادر غدار وبعد ھا گسترش آن ب شکيل داده ھ نی ت

ا د ات دستگونه آمادگی برای رويا رويی ب ام دوران حي ود ودر تم شده ب ه ن ه  شمن خارجی در آن گرفت سته ب نگر و واب
  .اجانب باقی ماند

 وھد ف آن است تا تمھيدات غدارانه روس را در در درازنای زمان نيست" تاريخ ارتش"از آن جائيکه موضوع بحث ما 
در، بحث روی ا دگان گرانق دمت خوانن وزش خ ا عرض پ ازيم، ب ارز س احه متب ری آن س ان ديگ ه زم ل ب رتش را در ک

ام آن يناموکول نموده، می پردازيم به آن تشبثاتی که از جانب روسھا در  ه تم شان داد ک اريخ ن ه وت  زمينه صورت گرفت
ه محض اتصال ه ب ود ک د ب ر واح دۀ يک زنجي ساعد ،تشبثات حلقه ھای پراگن ھا م يله روس ه وس  شرايط اشغال کشور ب

  .گرديد
دقسميکه از متن اوراق ت ر می آي ان آغاز صد" اردوی شاھی"اريخ ب ا زم تان ـ " داوود"ت رات ا ھندوس ط تناتنگ ب رواب

دن .  ساخت انگلستان وترکيه بود،بخوانيد انگليس ـ وترکيه داشته بيشترين سالح ھای مورد استفاده در آن ار آم ا روی ک ب
رايش آشکار غرب د" داوود" ستان وگ ا از وتشديد اختالفات با دولت نو بنياد پاک اع آنھ ستان وامتن اطع از پاک ر حمايت ق

  .دست استمداد به جانب شوروی آنروز درازنمود" داوود"، "اردوی شاھی"تقويت 
ری  ر رھب ه زي روز ک ای " خروسچف"شوروی آن ا ھ ام می گذاشت و روي ای سرمايه داری گ ه طرف احي چھاراسپه ب

وده " داوود"درماندگی در وجود تزاران نوين از سر جان می گرفت ، از " پتر کبير"آزمندانۀ  تفاده را نم ر اس سه حد اکث
ی " خروسچف"سال بعد از مسافرت تاريخی  ل يعن ه ١٩۵٨به کاب سليحاتی ساخت شوروی را ب ه ھای ت ين محمول م  اول

 در مدتسالح ھا که در گام نخست به صورت امداد بالعوض وبعد ھا به شکل قرضه ھای دراز. افغانستان صادر نمود
ی داشت ضرورت "ادرین"اختيار رژيم  ا سالح ھای قبل ه ب ی ک اوت ھای معين ر تف شاورين عزاما قرار گرفت، بنا ب  م

سپورتی . قويت نمودتنظامی را نيز  ارات تران ا طي ين ت ره ب نج تکه ک ارات " ١٨ال "اين سالح ھا که ازتفنگ ھای پ وطي
ا سالح ھای را احتوا نموده و به صدھا نوع بالغ می گرديد، با تمام کيفي" ١٨ياک "تعليمی سه ب ت پائين و کھنگی در مقاي

  .، دامی گرديد بس محکم برای خاندان نادر سفاک تا در آن گير مانندحيثيت جديد را يافته" اردوی شاھی"قبلی 
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د زسالح ھر قدر ھم پيشرفته باشد بااز آن جائيکه در ھر جنگی  را سرآنجام باي ھم نقش انسان در آن ارجحيت می يابد زي
ا  به کار اندازد، سالح ھایآنرا انسانی ود ت د آن ب د روسی نيازمن دگی " اردوی شاھی" به اصطالح جدي ه در عقب مان ک

  .وبيسوادی شھرۀ آفاق بود ، تربيت نظامی جديدی اختيار نمايد
ه خدرنتيجه از جمع نظام گرفته تا تمام امور ديگر می بايست با نس. يعنی آنکه ھر چه بيشتر روسی ساختن آن تعميق يابد

ا در . شدمی آماده شده قدم به قدم در عمل تطبيق " شورا ھا"برداری از کشور به اصطالح  لآغازو نتنھ ن رابطه اواي  اي
ن  خود را نيازمند کمک ھای انسانی" اردوی شاھی" زان اي ه مي زات ب ا تکامل تجھي شوروی می دانست بلکه متناسب ب

ل فی پنج تکۀ کره بين گلوله برتو گويی اولين محموله تفنگ ھا. وابستکی افزوده می شد االترين قل  کوچکی بود که از ب
به موازات سرازيری برحجم آن محموله افزايش به عمل آمده در نھايت به بھمنی مبدل . ھندوکش ويا بابا سرازير می شد

  .شد که کشور را در ورطۀ انقياد وسراشيبی قرار داد
ه حرکت در آوردن آن م ادر ھای الزم جھت ب اد ضرورت ک ه سرعت باعث ايج ون"اشين غول پيکر ب ی پوھنت " حرب

تحکامتوپچی، مخابره پياده"ی ھای ځنھگرديده پو وا واس ع ھ وھن ، لوژستيک ، داف ۀ آن پ وائی ی ځودر ادام ه وجود " ھ ب
ود. آمد د ب ادر الزم نيازمن ه ک ازھم ب ا ب ال نگھداشتن آنھ سترده وفع سياست . مبرھن است که تمام اين تشکيالت وسيع وگ

ا گزاران ه و ب اال گرفت تھا را ب ل نيروھای خارجی دس شه در مقاب دن  خاندان نادر غدار با در نظرداشت آنکه ھمي يک دي
ع گشور را بر روی اجنبی کقطی نسوار دروازه ھای  دانی جھت رف درت وسلطۀ خان ظ ق ه خاطر حف شوده اند، صرف ب

اين . انسانی باز ھم به طرف روس دست دراز نموده و کمک خواستکادرنيازمندی ھای  روسھا که آن سياست مداران خ
ه ندًبه ملت را خوب شناخته وبه ميزان ترس آنھا از مردم وجاه طلبی ھای شان کامال واقف بود ، اين استمداد را لبيک گفت

ف ته ھای مختل شاورين در رش ته ھای م ضمن اعزام سيلی از م شکش خ، بورسھای تحصيلی در رش تلف نظامی را پي
ستاندولت شاھی"نمود که از طرف  رار گرفت"  افغان ذيرش ق ورد پ شاده م ين گ ا جب ه . ب ود ک ين سياستی ب ل چن ا تعمي ب

 تن از صاحب منصبان ٣٧٠٠ظرف بيست سال بيش از١٩٧٨ ال ١٩۵٨روسھا قادر شدند در آستانۀ کودتای ثوريعنی از
  .دنجوان افغان را در شوروی تحت تربيت نظامی وسياسی بگير

ستی بادر نظرداشت اسنادی که امروز ب ردد ودر آن سياست ھای تعليمی شوروی امپريالي ه وفور در ھمه جا نشر می گ
ھا گر به بحث گرفته می شود،در قبال محصالن نظامی کشور ھای دي ه روس  اين ديگر باالتر از يک راز آشکار است ک

ان جذب  راد مستعدی را از آن مي ع خود ، اف ه نف راد ب دولوژيک اف تخبارات ارتش"ضمن تالش به خاطر تربيت اي " اس
ه با آن رقم. می نمودندنيز خويش  راد ب م جذب اف رار باشد رق اه ق رديم ھرگ ام ب تخبارات " بزرگی که در فوق از آن ن اس
د فيصد ١٠ از بين محصالن افغان را "شوروی ارتش تانه آخرين تمھي ا در آس فرض نمائيم ، ديده می شود که شوروی ھ

ود ھای جذب . در کشور ما داشته اند "  يو .آر .جی " عضو ٣٧٠جھت اشغال افغانستان  ا در نظرداشت مت ه  ب رقمی ک
ی مياد وزع وفقر مفرط محصالن افغان نتنھا روسھا در ھمچو مواق وان نوشت خيل ه جرأت می ت بالغه آميز نيست بلکه ب

ه عضو. کوچک ھم به نظر می خورد تثناء ھم . آر. جی  "از جانب ديگر اعزام سيل آسای مشاورين نظامی که بدون اس
ه می شود" يو ستان گرفت تناد نوشته .بوده اند امادگی ديگريست که از جانب شوروی ھا به منظور اشغال افغان ه اس ـ ب  ـ

   ــ فعاليت داشتندقوای مرکزقطعات  مشاور روسی در ٣۵٠ھای سميران در روز کودتای ثور تنھا در شھر کابل بيش از 
ه اصطالح " داوود"اين سياست که با ان ب ود در زم ه ب ه، " دموکراسی تاجدار"آغاز يافت ه يافت وال ادام ان من ر ھم ز ب ني

ه پا اه وموجوديت ماشين آالت نظامی و اسلحه ھای ساخت شوروی ب ادش  دش دالولی"دام ا "عب داد ت ن امکان را ن ز اي  ني
امح در اگر قصد تغيير آن روند ھم داشتند ، کاری مقابل آن انجام دھند ه تم دان سلطنتی الی که شواھد حکم می کند ک  خان

تندۀدر دام چندين الي ی را نداش دن از آن قفس طالئ وان يکی از .  روسھا اسير شده ھيچ يک خواست بر آم ايد بت ل ش دالي
  . چنين وابستگی را در فساد وزن بارگی خاندان سلطنتی ودست ودل بازی روسھا در اين امر معرفی نمود

دان  اختن مي ا س شده ، ب ادر نظامی محدود ن ه صدور اسلحه وتربيت ک تمھيدات روسھا به غرض اشغال افغانستان تنھا ب
دھاربگرام ، شيندند، دھدادی وبعد ھا جالل آب" ھای ھوائی نظامی  تراتيژيک، " اد وقن ا اھميت س ، خطوط مواصالتی ب

ه خصوص  امی ب ای نظ فاخانه ھ ين آالت ۴٠٠ش رميم ماش ائی ت ل چرخی باظرفيت وتوان ای پ شاب ھ ستر اردو، ورک  ب
رميم سالح ھای ساخت شوروی  حربی ساخت شوروی در داخل افغانستان و تعديل کار ماشين خانه حربی به ساخت وت

  .بود در جھت آماده ساختن زمينه برای آخرين گام مرحلۀ مقدماتی اشغالفعاليت ھای ديگری 
ط از سال .  به ھمان قوت خود باقی ماند٧۵آغاز يافته بود تا اواسط سال " داوود"اين سياست که از زمان صدارت  ٧۵فق

نادر جريان آن چرخش بزرگ به فکر " داوود"به بعد است که  اي ادر ھای نظ ستگی ک ا واب د ت می خويش را از  می افت
ود، . زير سيطرۀ شوروی ھا بيرون نمايد شانس " داوود"در آن ھنگام به مناسبت آنکه تمام سالح ھا وتجھيزات روسی ب

تند زيادی برای اعزام افسرانش  نائی داش به کشور ھای ديگر نداشت، زيرا اکثريت کشورھائيکه با سالح ھای روسی آش
رار خود " داوود" ويا اينکه حاضر نبودند با گرفتن دست  حاکميت آنھا قرار داشتندلقۀحيا در  ھا ق دگمغضوب روس . يرن

ھا " داوود"در نھايت  د حاکميت نظامی روس ازه از قي ه ت د ومصر ک ا ھن د وي می توانست يا دست به دامان چين دراز کن
ود ده ب ه در. خودرا رھاني اھمانطوريک ی ھ ذکر دادم چين ز ت سمت اول ني دايش را مطم" داوود " ق ه ن داده ب شخيص ن ئن ت

د داده بودن ساعد ن االتربورس تحصيلی . جواب م ه غرض تحصيالت ب سران را ب ده از اف ز يک ع د ومصر ني ا اھن عط
وذ شوروری را در. نمودند ستند در دراز مدت نف ا می توان ا آنھ ر ب" اردوی داوود شاھی"اينکه آي ا خي د وي اھش دھن  اک

اه از جگ. مشاھد برسدأسف زمان فرصت آنرا نداد تا در عمل بهت ود ھرگ د ب د ړ در ھمين جا بی مورد نخواھ يد احم ن س
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ه مصر اعزام . خان فراھی ذکری به عمل آيد دوئی ب ادگی ھای کمان ه غرض آم ه ب نامبرده از جمله اولين افرادی بود ک
اد  ده ي ه از طرف زن راه ک ه ف دتی در جبھ ه مقاومت م تن ب شور وپيوس ه ک شتن ب د از برگ ود وبع ده ب ؤمن"ش " سخی م

رط حيات وی که نمی دانم آيا اکنون در قيد . سرپرستی می شد ، در کنار ما قرار داشت ستگی مف شه واب است ويا نه، ھمي
سته سخت در  اردوی افغانستان را به شوروی اشغالگر بزرگترين خيانت خاندان نادر غدار به مردم وکشورافغانستان دان

ان مجموع مقاومت . گران نيز بياموزاندتالش بود تا از آنچه خود آموخته است به دي امريکه بادر نظرداشت روحيه آنزم
  .می شد آنرا به کوبيدن آھن سر تشبيه نمود

در کنار آمادگی ھائيکه از جانب روسھا به صورت مستقيم گرفته می شد از ھمه باالتر ماھيت ضد مردمی ارتش وترس 
خالف آنکه در برادر کشی به مانند ساير اسالف شان "  داوود–ھر ظا"دولت ھای . زمامداران آن از مردم افغانستان بود

 گربزه يک ھريک بی رقيب بوده وھيچ يک دست کمی از ھيتلر نداشت در تقابل با نيروھای بيگانه وارتش ھای خارجی
رار دموش را ھم نداشته به محض مشاھده گرد سوران اجنبی فرار را بر ق رجيح می دادن رار .  ت ر ف ر کبي مفتضحانه امي

شی را خان حين تجاوز اول وفرار پسرش در زمان تجاوز دوم گواه اين مدعای ماست، دوست محمد  بر ھمين اساس ارت
ستان خلق  غارت واستثماراز " داوود"ويا " ظاھر"که  ع خيزش ھای افغان ه منظور دف د، صرف ب ه وجود آورده بودن ب

يش از  د شوروی غارتگر ب درتی مانن ا ق ومتر ٢٠٠٠داخلی تجھيز شده بود که اگر اين طور نمی بود در کشوريکه ب  کيل
يده ایفرقمرز مشترک داشت به  وا می رس ود و، که اکماالت آن به مشکل در سطح ل ين سان  قناعت نمی نم ه ھم ا ب  ي

ان می  ه مي وان آکشوری که با صراحت از اختالفات مرزی با ھمسايه سخن ب ود نآورد، نمی ت  حرف را جدی تلقی نم
دازد ارت. وقتی انسان به تقسيم واحد ھای ارتش و تمرکز آنھا در نقاط مختلف نظر می ان ه عب ين ب ه ب الی ک  ديگر در ح

ز  ری ھای خورد و کوچکی ني افغانستان وپاکستان يعنی کشوری که با آن اختالف مرزی وجود داشت وگاھگاھی درگي
ز ٢۵٠٠در مقابله با چنين دشمنی وبه طول بين طرفين به وجود می آمد  رو متمرک دازه ني ومتر مرز مشترک چه ان  کيل

د " ب"در گرديزـــ قطعات تيب " ب"ار، يک فرقۀ تيب در قندھ" ب "شده بود؟ يک فرقۀ تيب ه می ش اتی گفت ه آن قطع ب
ند ا . که از لحاظ سالح وافراد کمتر از تشکيل معين اکمال شده باش ع ت ود در برخی مواق ن کمب ز ي ف۵٠اي می اال بصد ني

بفتر ا ص" ب" ــ يک فرقۀ تي ل ت شتربدان دلي م بي اد ـ آنھ زدر جالل آب وای مرک شکيل ق ا از ت ه ب اال رتب صبان ب احب من
ا در ". اسمار"خانواده ھای شان از آب وھوای گوارای جالل آباد در زمستان مستفيد گردندــ  ويک غند تقويتی کوھی  ام

دو ١۵ و۴قرغه، وريشخور، قوای " الف"عوض در کابل فرقه ھای تيب  ه کمان ه، قطع  زرھدار، لوای راکت ماھتاب قلع
قه مصروف در جالل آباد، لوای تقويتی حسين کوت، قومندانی قوای مرکز، گارد شاھی وبعد در باالحصار کابل، بقيه فر

ز . . . ھا جمھوری و  دار را در مرک ادر غ دان ن ستان خان ق افغان ر از خل ه غي دام دشمنی ب ه خاطر چه؟ ک ا ب تمام اين ھ
ن ترس  ھزار نفری شان را ١٠٠ ھزار نفر از اردوی ۵٠ که بيش از کشور تھديد می نمود د؟ اي ته بودن ل نگھداش در کاب

شاوران روسی حرف  ز م تراتيژی ني ين س دوين چن از مردم که باعث تمرکز قوا در داخل پايتخت شده بود وچه بسا در ت
ه  تفاده از آن ب ا اس د ب اول را گفته باشند، خود به خود آن زمينۀ مناسبی را به وجود آورد که وقت ضرورت روسھا بتوانن

  .دن مقھور خويش مبدل گردانۀبه مستعمررا اندان نقطۀ پايان گذاشته به وسيله ايادی شان کشور عمر ننگين آن خ
ستان  در  ه غرض اشغال افغان دات نظامی خويش را ب غالگر تمھي ه روس اش با حرکت از اين موضع می توان نوشت ک

ه چنان ابعاد گسترده وعميقی فراھم نموده بود که سياست مداران خاندان نادر غدار و  ر ب ا اگ افراد به ظاھر وفادار به آنھ
ه  ه در صدد مقابل ه اينک د ب راستی ھم وفادار بوده باشند، ظرفيت درک و کشف آن تمھيدات غدارانه را نداشتند تا چه رس

ن جرأت را . با آن بر آيند د اي رده بودن آيا می توان تصور نمود که فردی از افراد خاندان نادر غدار با آنھمه جنايتی که ک
ا از  ام دني شتر از تم ا بي ه آنھ ه اينک ازند؟ مگر ن ز س اط دور دست متمرک ه نق به خود بدھند تا تعداد قوا را از شھر کابل ب

  ھراسان بوده می کوشيدند خودرا از زير ضربات آنھا مصون دارند؟مردم افغانستان 
اذ ن ستان اتخ ردم افغان ه م ادر غدار علي دان ن ه خان ه وضد مردمی ک ود، سياست غداران وده ب نتيجه عکس خواست در م

ا ،زمامداران آن خانواده د، ب رورش داده بودن ی مردمی پ  اردوئی را که به خاطر سرکوب خلق تھی از شرف وعرق مل
  يک اشاره ارباب خنجر از آستين کشيده معنی ھمزيستی مسالمت خرسچفيزم را به آنھا چشانيد

                                                            ادامه دارد                                                 
      

 
 


