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

  
  :به ادامه گذشته

ه خواران خخرين تدارکآقسمت گذشته به مثابه ر د دان  ديديم که چگونه خنجر کين خروسچفيزم از آستين نوال ادر"ان " ن

  . مستبد خاتمه داد" داوود"دگی نغدار بدر شده وبه ز

ستان  پرچمی – وبه تعقيب آن اعالم حاکميت حزب وطن فروشان خلقی "داوود"فردای خاتمه دادن به حيات  بش بر افغان

ا  هاتمام تمھيداتی که تا آنزمان از طرف روسھا به غرض اشغال کشور م ام يافت ی خويش را داده در نج ايج عمل ود، نت  ب

د و تاکتيک ھای ، تحقق اھداف آن نيازمند ت خود ل يافت که در بسا موارد بنا بر خصجديدی آغازنتيجه پروسۀ  ا حجدي ت

  . می نمودمخالف با گذشته را ايجاب 

ستانجمھوری دموکراتي"که بعد از اعالم به اصطالح روسھا  ستند ا صاحبر خود" ک افغان ستان می دان  ومالک افغان

، جھت محکم کاری بيشتر تقويت می نمود" پخ"پرچم وخلق مزدورمنشانه وانقياد طلبانۀ واين احساس تملک را مناسبات 

سترده  الحاقوکاملتر  دای  افغانستان به شوروی می بايست در عرصه ھای مختلف به فعاليت ھای گ ر  د.دست می زدن

ا صفوف " ن افغانستاموکراتيک خلقحزب د" فعاليت ھا  به اصطالح نآتمام  دست اعم از خلق ويا پرچم ويا رھبری وي

ه دشمن خلرا دست روسھا گذاشته تمام برنامه ھای استعماری آن نيرويی در  سما شده که به حق ب ان م ای سراسر جھ قھ

يچ وجه در لذا . ، با افتخار عملی می نمودندبود ه ھ زدوران روس ب ای فريب م ه پ قبل از ورود به بحث بايد متذکر شد ک

. مايد که گويا آنھا نمی دانستند ونادانسته مرتکب چنان اعمالی گرديدند چنين ادعا نميان نبوده وھيچ يک از آنھا نمی تواند

ه تاريخ  ومی استعمار سرشت وسرنوشت خودرا ب ه عوامل ب شان داده ک ا ن ان بارھ در افغانستان وساير کشور ھای جھ

دنناستعمار پيوند زده ، به نيکويی می دا ذا . د که داوم وبقای آن منوط به دوام وبقای قدرت استعمارگر می باش ھر آنچه ل

  . دند ، آگاھانه به منظور بقای خود وبقای استعماربر می گزيننرا انجام می دھ

ستانساز ھمين طرز ديد وبه خاطر دوام تتآسی به  ر افغان دی را روی دست لط روس ب د بعدی جدي ۀ چن ھا برنام  ، روس

ددر" پخ" وسيلۀ مزدوران بومی شان گرفتند که به صورت عمده به ه صورت مختصر از عمل پياده گردي ل  ب ه در ذي  ک

  :آنھا ياددھانی به عمل می آيد
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سوسيال امپرياليزم شوروی ھمانطوری که ظرف ربع قرن برای اشغال افغانستان آمادگی گرفته بود، به محض سقوط   -

و يدی غداروظايف جد" نادر"خاندان  خ"را جل زی " پ دم اول چي ه در ق ن وظيف رار داد، اي تخباراتی خود ق اد ھای اس ونھ

ا  .به غير از تشخيص دوست روس از دشمنان روسنبود  دآنھ ا دريافتن ابی ھ ين ارزي يھن در اول شتی م ر از م ه غي ه ب  ک

ظ  ه خاطر حف ارزه ب اعی ضمن مب ات اجتم فروش وابسته به روس، متباقی مجموع ملت مخالف آنھا بوده ھريک از طبق

رار دارمنافع  ز ق ادی آن ني تعمار واي ا اس ن  ا.دنطبقاتی خود در تخاصم خونين ب اليزم ي يال امپري ًتخاصم ضرورتا سوس

ان روس را بدان واداشت تا جھت اشغال افغانستان دشمن ھای درجه يک ، آشتی ناپذير وآگاه خويش را در قدم او ل از مي

ساوتبه . بردارد تا زمان تھاجم مسلحانه دچار مشکلی نگردد ا ق ه ھمين مناسبت تيغ کين از نيام کشيده ب ذيری ب اس ناپ  قي

ی  کمتر از بيست ماه با تمام تمددر . جان نيروھای انقالبی ومترقی افغانستان افتاد ه نيروھای انقالب ی ک اط ومراقبت احتي

ازع ترين ضربات را بر آنھا واخود به عمل آوردند شديداز  ال من ی"رد نموده به عالوۀ رھبران ب ان مترق " سازمان جوان

ریدا  رکه در چنان شرايطی می توانستند وظرفيت آن ادر اشتند تا رھب د، ک ر دوش گيرن ردم را ب ه م بش آزاديخواھان  جن

انيدند ل رس ه قت ز در سطح وسيعی ب بش را ني ن . ھای دست اول وحتا دست دوم وسوم آن جن شتار ھرچاي يلۀ نک ه وس د ب

ود از يک " پخ" ودن" پالنماستر"صورت گرفت مگر بخشی ب از نم ه منظور راه ب ساعد ساختن شوروی ب ه م  وزمين

ا ران بيمقدار شان، ياری ھا ، سرمد ، طغيان ھا، جرأت ھا، ومزدوروسھا . اشغال افغانستان عزيزھا، حنيف ھا، لھيب ھ

ردم را از داشتن  ی م بخش مل بش آزادي ری جن ه گي ام تجاوز ونطف ا در درھنگ د ت ست کردن ه ني زاران ديگر را سر ب وھ

   .روم سازندحان آگاه ، خردمند  ومتعھد شان مرھبر

ود- ستان ب ردن ارتش افغان ين ب ھا .  برنامه ديگری که بايد در عمل پياده می شد از ب ا روس ا مصرف صد ھ ه خود وب ک

وز " اردو"، به آن را به وجود آورده وآنرا مسلح نموده بودند" اردوی شاھی"مليون دالر  ه ھن تند ک اج داش انی احتي ا زم ت

اريخ مصرف مزدوران شا رسيدنقدرت ه ب، به محض مزدوران شان به قدرت نرسيده بودند ه اصطالح امروزی ت ن، ب

انبی انيز سپری شده وب" اردو"ن آ ا از ج ين می رفت ت ابودی ضايد از ب ه غر "وارد"محالل  ون ه ای می شد ب ض بھان

  . عليه متجاوزين نيز از بين می رفت" اردو"ھجوم نظامی خودش واز جانب ديگر، امکان مقاومت بالقوه 

هبا  ا را جوق ن از آنھ زاران ت شيده ھ ر خلقی ک سران غي ر روی اف غ ب دافی از يک جانب تي ين اھ ه  درنظرداشت چن  جوق

ام ل ع ود، قت اران نم صبان  صاحب تيرب اد وباالحصار" اردو" من الل آب ه، ج ند است در از قرغ واه وس رين گ ، بزرگت

اع ازدرستی اين حکم واز جانب ديگر با طرح يک ستراتيژی ر دف ی ب ه نظامی مبن ه وجو" احمقان ر جب ب اطق زي ب من

  .غدار را مضمحل نمود" نادر"ی يکصد و سی ھزار نفری باقيمانده از خاندان "اردو"آگاھانه " سلطه

ه خاطر ايضاح اين ادعا که با تأسف تاکنون در ھيچ جائی طرح نشدهبه  دکی ب د ان  وھنوز ھم در ابھام باقی مانده است باي

ن مق ای اول اي سمت ھ ين ق ده ب ه خوانن ود دارد ک ن خطر وج ر آن، اي ايم در غي صيل صحبت نم ر آن تف سمت اخي ه وق ال

  .د افغانستان مشاھده نماياجعۀفاشغال گران روسی را در  مغايرت وتضاد مشاھده نموده، نتواند دستان

"  شاھییاردو"که روسھا به غرض اشغال افغانستان بيشترين کار خويش را در کنار ساير تمھيدات غدارانه درخوانديم 

رن نيز متمکز نموده قادر شدند ظرف يک  ين " اردوی"ربع ق م چن د، ھ اد خويش گردانن سته ومنق امال واب ستان را ک ًافغان

  :ديگر خاتمه يافته، ومی بايست از بين می رفت زيرا" اردو" نقش ١٣۵٧بعد از انجام کودتای خونين ثور خوانديم که 

انی"اردو"وجوديت ميک جانب از  ران ودر ث رای اشغال گ د ب ست خطری باش القوه می توان دم موجوديت آن می  ب  ع

ه اصطالح اع از حاکميت ب جمھوری دموکراتيک "توانست بھانۀ باشد در دست نيروھای اشغالگر که گويا به منظور دف

دور چنين خوانديم که به غرض رسيدن بھم   .به افغانستان وارد شده اند" افغانستان ا مق رای آنھ ا جائيکه ب ه اين اھداف ت

ام " اردو"بود ھزاران صاحب منصب  ی انج ه صورت مخف را قتل عام کردند مگر از آنجائی که آن کشتار ھا از يکسو ب



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 خود انست به نتايج دلخواه بينجامد، روسھا به وسيله عمالمی يافت واز جانب ديگر در يک مدت کوتاه بيست ماه نمی تو

ستراتيژی نظامی "  انقالبی شورای"يعنی " جمھوری دموکراتيک افغانستان"يعنی رھبری سياسی ونظامی به اصطالح 

رات  داد نف ان ممکن تع رين زم ه در کمت يش گرفت نج ١٣٠را از " اردو"مطابق خواست خودرا پ ه بيست وپ ر ب زار نف  ھ

  : وآنھم بدين صورتھزار نفر کاھش دادند

د" و " خرستلک "ھای کتاب آنھائيکه  اردگروال"خاموش مجاھ ستان در آی " يوسف"  آث ور افغان ی  آ.س ا.مسؤول ام

يس آنوقت آی پاکستان  ه رئ د ک ه خاطر می آورن ا ب د حتم ی  آ.س  ا.ًرا خوانده ان دالرحمان"ی يعن ر عب ستراتيژی "  اخت

وان فاجعنظامی پاکستان را عليه دولت زار ز"ه آفرينان ثور، زير عن د" مخھ ان در  .خالصه می نماي ستان آن زم ه پاک ب

يدن ب اطر رس ستخ اختن افغان ات س ی ثب ا ب ه ھمان تراتيژی سياسی اش ک داف وس ه وروش را ه اھ رين طريق ود، بھت ان ب

ه با تديده " ھزار زخم"ستراتيژی نظامی عملی کردن در زدوران را ب مام قوا کوشش به عمل می آورد تا نقاط حاکميت م

  .مناطق بحرانی تبديل نمايد

  :  به دوشکل صورت گيردلحاظ فن حربی ، مقابله با چنين ستراتيژی در خطوط کلی خود می توانداز 

ام کشور-١ ه نيروھای نظامی خويش را درتم ا ، تمام نقاط حاکميت مورد حمايت قرار گرفت ا وحت سوالی ھ  در سطح ول

تراتيژی درای  ب.گرفته شود  نيروی مخالف امکان تحرک ومقابلهزا طريق پراگنده نموده، از آنقريه ھا  ين س ر تحقق چن

  :عصر کنونی چند چيز اھميت حياتی می يابند

د آن در مقانيروی دولتی از لحاظ عددی وکمی فوق العاده زياد وگسترده ب - ا دشمنوده حتا کوچکترين واح سه ب ی  ي محل

  .اع از خودرا داشته باشدومنطقه يی ظرفيت دف

رين سطح تخنيکی - دھی در بھت ز فرمان ای کوچک ، مرک د ھ ت از واح ان حماي ت تحرک وامک ی ، قابلي اظ کيف  از لح

  . بتواند، به مدد وياری نيروھای کوچک وپراگندۀ خويش برسدواکماالتی قرارداشته در ھر شرايطی

ار آوردهھرگاه   باعث ارتش مدافع در يکی از اين دو عامل ناقص ويا ناتوان عمل نمايد،  حفظ حاکميت نتيجۀ معکوس ب

رددکتجزيه اردو ودر نھايت اضمحالل قدرت حا ه ، چه در صومه می گ دافع ، ب اجم وم روی مھ ين ني دم تناسب ب رت ع

  .قابل نيز خدمت می نمايدمی رود خود به خود به تسليح وتحکيم مواضع طرف معالوۀ آن که نيروی ضعيف ازبين 

ه اتراتيژی که از اساس با  دومين س-٢ د واحدچولی در تقابل قرار دارد، تقسيم تمام نيروھای نظامی خودی ب ز ن  متمرک

ه منظور ضربت زدن يروی ضربتی فوق العادهومقتدربا نفرات کامل ون ا ب وذ آنھ  وسپردن مناطق مشخصی در حيطۀ نف

  .وخودرا به قرار گاه مرکزی رسانيدن

تراتيژی اووقتی  ا انتخاب س ا ب ه آنھ ده می شود ک دازيم دي دارکات به حاکميت مزدوران روس نظر می ان دون ت ا ب ی ام ل

ه واض  که به دسته ایالزامی نتيج د تجزي را حاللمآوردن دان اردوی مي ده از خان ادر"ث مان دار ب" ن سردمداران  .دوغ

ه و نمايش نقالبی نمائی ھای تھوع آور ارژيم با  ه قطع وطن پرستی ھای تھوع آورتر از اولی، ارتش به جا مانده را قطع

  . ن حرکات درس الزم بگيردآ ماه از ٢٠آنکه ظرف بدون . ندنموده ، ھمه را به کام دشمن افگ

د برخی وقتی  ان می آي ه مي ضيه ب ن ق ی اي ا بحث چرائ ه گوي ر آن است ک ده ب ام تجارب شان را در " را عقي ھا تم روس

د" جمع نموده بودندبراندازی  ه الزم بودن د تجرب دازی فاق ا بران شان نظاز . ودر مقابله ب ين ادعايی موافقت ن ا چن ر من ب

ا عظيمدادن اولتر از ھمه کمبود شناخت  ري ما را از يک ابر قدرت ب اندنت ا می رس رادی ه  چ. ارتش دني ه اف الی ک درح

وانم چگوعی با مطالعه چند جلد کتاب نظامی، اين چون من ن هوتوان را داشته باشم که بت تراتيژی نگی مقابل ا س ھزار " ب

د " زخم اقلی نمی توان سان ع يچ ان را تدوين نمايم از ارتش شوروی با آنھمه اکادمی ھای نظامی وھزاران مغز متفکر، ھ

ه چنين . رد که آنھا نه از روی قصد بلکه بنا بر خطای معرفتی آن ستراتيژی را انتخاب نموده بودندبپذي ه ب دی  ن طرز دي
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د د می نماي را تائي م فعاليت بعدی شوروی آن ه ھ ايش سازگاری دارد ون دی ھ چه . واقعيت ھای ارتش شوروی وتوانمن

تراتيروسھا به محض اشغال افغانستان ر س د زون ژ، ب ه چن ستان ب سيم افغان ا تق ته ب ا گذاش ی پ ل ھفت زون "ی قبل در اواي

ا ق"  زون۵وبعد ھا  دوای مقاومت از ًعمال چگونگی برخورد ارتش شان را ب ر دادن ی  و.اساس تغيي ن قت ر را تاي  درغيي

وده بلکه ،  م نب ود فھ ر اساس کمب ستان، ب ه ارتش افغان ه تجزي رديم ک اسرع وقت در نظر آريم به اين حقيقت معتقد می گ

  .وسيله ظرورت وجود وحضور نظامی شان را برای جھان توجيه نمايندن روسھا می خواستند بدا

ده د - ده دوستی منعق د، معاھ ستان گرفتن ستقيم افغان .  می باشد ١٩٧٨ر دسمبر آمادگی ديگری که روسھا برای اشغال م

زدوران دست آراساس ب ا م ده ب ستان را موزخآن معاھ ا اشغال نظامی افغان د ت ھا امکان آن را يافتن ه ود، روس ، کمک ب

  .د بدان وسيله خواستند تا ماھيت تجاوز کارانۀ شان را از انظار بپوشاننيغ نمودهلتقاضای يک دولت دوست تب

هدرسر انجام آخرين تدارک قبل از اشغال را روسھا  - دايجاد فضای رعب و وحشت در جامع ا .  گرفتن اه ٢٠طی آنھ  م

ه  امين –حاکميت تره کی  د ک ران نمودن ه وي شتند وخان در آدم ک د و آنق م کردن ردم ظل ر م تتچنان ب ام مل دهم ه جان آم ،  ب

ا و  امين –نجات از زير تيغ برھنۀ تره کی  دآرا درحکم سعادت دني ھا در . خرت تلقی می نمودن ه روس انی ک نتيجه زم

ه عمق مصيبت  ه ب ا ھم شيد ت داخل افغانستان شدند، مردم در حالت کرختی وبی باوری به سر برده چند صباحی طول ک

د از ين  ا. برده در تقابل با استعمارکمر زرم را سخت ببندندجديد پی ام بع اليزم روس سر انج چنين بود که سوسيال امپري

ه کمک خود فروختگان اتيک ربع قرن تمھيد ی پرچمیو وطن فروشان  غدارانه ب  ١٣۵٨ در شامگاه شش جدی خلق

  . از زمين وفضا بر افغانستان تاخته، کشور ما را در اسارت کشيد١٩٧٩ دسمبر ٢٧ھجری شمسی مطابق 

ز زاندوتاريخ زمانی می تواند تا مغز استخوان انسان را بستلخی  روی ديگری ني يم عين حوادث  از طرف ني  که می بين

  .  می آورندپياده می گردد واين بار نيز نيروھای بومی وطن فروش در پيشاپيش متجاوزين بر مردم يورش

رين ا اسناد ، پاکستان بقايای ارتش افغانستان را به وسيلۀ بستنادابه چنانچه  ياه ت ند مسعود ربانی از بين می برد، غرب س

رو را  رين ني ده ت اندددر وجود طالب و القاعده وعقب مان درت می رس ه ق ستان ب ان فضای ترس ، وحشر افغان ت ، چن

ر  سگ بيايد" به اين عقيده می رسند کهبر جامعه حاکم می سازد که يک بار ديگر مردم وترور را  ه مالعم ه شرطی ک ب

با شرکای غارتگرش بر ميھن ما ھجوم می امريکا جنايت گستردر چنين جوی اين بار امپرياليزم " . وباندش از بين برود

رز وب ن م دان اي ا اجساد فرزن ور داغ آدم سوزی را ب ته تن اح اعالم داش انی را مب سان افغ د، خون ان ر می آورن وم داغت

  .سازند

ه عناصر  ز ب روز ني د، ام ستان مصروف بودن ونھاد ھای خاين ھمانطوری که ديروز به خوش رقصی برای اشغال افغان

  .ری موارد انسانھا نيز تغيير نخورده اندتشابه تا بدانجاست که حتا در بسياين  ا.عين کار مشغول ھستند

ته "شورای انقالبی" وساير اعضای "سيستانی"فروشانی چون وطن  ودر طبقی از  اگر ديروز ھمه چيز خويش را دودس

غال اوز واش اع از تج ه دف ز ب روز ني تند ام ی داش ديم م وروی تق اليزم ش يال امپري ه سوس يلۀ اخالص ب ه وس ستان ب  افغان

ونه مصداق عينی می  برای تمام عمر خاين بودن چگ،انتبسازند که يک بار خيد ثابت ن ناتو پرداخته، می خواھنيروھای

  .يابد

    پايان

 

 


