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    رھگذر  ء احمد ضيا:مترجم 

  
  
  
  

  نام خداوند دانا و تواناه ب

  خوانندۀ عزيز

اجم  ستان تھ ا افغان ز م شور عزي االی ک ابق ب اد شوروی س طوريکه ميدانيم حدود سه دھه قبل از امروز قوای نظامی اتح

ا گ ردم م دنمود که در اثر آن جنگ و بدبختی بی پايانی نصيب کشور و م ه . ردي ا ب گ، کشور م ادی جن اليان متم طی س

روز  ا ام ان ت ن جري ه اي ميدان رقابتھا ميان کشور ھای مختلف و سازمانھای استخباراتی کشور ھای مذکور مبدل گشت ک

  .نيز ادامه دارد

ر در بارۀ علل و عوامل مداخلۀ نظامی اتحاد شوروی سابق به افغانستان کتابھای مختلفی توسط نويسنده ھای افغ ان و غي

  . اين معضله نظر اندازدازُافغان به رشتۀ تحرير درآمده است و ھر کسی تالش نموده تا از زاويۀ خاصی به بعد خاصی 

سسۀ ؤمنوشته شده و توسط . ب.ج. ضابط اسناد در آرشيف ک"واسيلی ميتروخين"دست داريد توسط ه کتابی را اکنون ب

 به معلومات دست اول و توانستا استفاده از موقف خاص خود ميتروخين ب. تاريخ جھانی جنگ سرد به طبع رسيده است

د دوسيه ھای آرشيف  د".ب.ج.ک"محرمی که قي رداری نماي اپی ب رای خود ک ه و ب ود، دست يافت ده ب دا او در .  گردي َبع

ذارد ان بگ ار ھمگ وده و در اختي ع نم تھايش را طب ن ياداش ست اي ه غرب توان دنش ب ده ش ان پناھن تگاۀ . زم سر دس ن اف اي

ال استخبا دارد و از رابطۀ ".ب.ج.ک"راتی شوروی سابق در ياداشتھايش پرده از نقاب مھره ھای فع ستان برمي  در افغان

ه "ميتروخين"ياداشتھای .  به ما ميگويد".ب.ج.ک"نزديک آنھا با  ز ميباشد ک ن واقعيت ني  ا حت".ب.ج.ک" تائيد کننده اي

  .  داشته است ثور در افغانستان فعال بوده و توسط ھمين افراد فعاليتیقبل کودتا

ون ناگفت ا اکن اب و ت ات ن اب را حاوی معلوم ن کت ۀ ه ایمن اي ودن آن زمين ه نم ا ترجم تم ب ل خواس ين دلي ه ھم افتم و ب  ي

  . مطالعۀ آنرا برای آنعده از ھموطنان ما که بزبان انگليسی آشنايی ندارند، مھيا سازم

ودًءبنايکه ترجمه اين کتاب اولين قدم بنده در اين راستا ميباشد ئاز آنجا .   به ھيچ صورت خالی از کمی و کاستی نخواھد ب

  .ی اين کتاب توجه بيشتر نمايند تا به شيوه ترجمه بندهااميدوارم خوانندۀ محترم به محتو

  با عرض حرمت                                                                                               

   رھگذرءاحمد ضيا                                                                                              

  .ماس با اين نويسنده ومترجم پرتوان می توانيد از طريق پورتال اقدام نمائيد به غرض ت:يادداشت
  تقديم احترام                                                                                                             با 

 AA-AA پورتال                                                                                                              
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  ١شرح وقايع به ترتيب زمانی

  

١٩٦٥  

  .عنوان منشی عمومی آن حزبه ن شدن نورمحمد تره کی بيو تعي) ا .خ.د.ح(ايجاد حزب دموکراتيک خلق افغانستان 

  ١٩٦٨־١٩٦٧

  ).اسم جناحھا براساس روزنامه ھايشان گذاشته شده است( خلق وپرچم : ا به چندين جناح، عمده ترين .خ.د.انشعاب ح

١٩٧٣  

  م جوالیھفدھ

  .د و اعالم جمھوريت توسط اووعزل محمد ظاھرشاه توسط پسر کاکايش سردارمحمد داو

  م جوالیھژدھ

  .د به حيث رئيس جمھور و وزير دفاعو داوينیتعي

  م جوالینزدھ

  .به رسميت شناختن دولت جديد توسط اتحادشوروی و ھند

  بيست و چھارم اگست

  . محمد ظاھرشاهءاعالم استعفا

١٩٧٥  

  .نام حزب اسالمیه سط يک گروۀ مسلمان افراطی بآغاز قيام مسلحانه تو

١٩٧٧  

  م فبروریچھاردھ

  .تصويب قانون اساسی و تائيد سيستم رياست جمھوری يک حزبی توسط لويه جرگه

  م فبروریپانزدھ

  .عنوان رئيس جمھور و پايان کار لويه جرگهه د بوادا حلف وفا داری توسط محمد داو

١٩٧٨  

  م اپريلھفدھ

  .ا.خ.د.رھبران جناح پرچم حگذارن و  قتل ميراکبر خيبر يکی از اساس

  م اپريلبيست

                                                 
١ 

:شرح وقايع با استناد به ماخذ ذيل نوشته شده است    
Ludwig W.Adamec, Historical Dictionary of Afghanistan (Lanham, MD: The Scarecrow 
press,1997),Afghanistan:The Great Game Revisted,ed.By Rosanne Klaus (New York: Freedom 
House,1987);Brasdsher,Afghanistan Communism and Soviet Intervention; and Garthoff, Detente and 
Confrontation. 
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  . گان در مراسم تدفين خيبر، اين مراسم را به يک مظاھره عليه دولت مبدل ساختندھزاران تن از اشتراکنند

  بيست و ششم اپريل

  .دوا توسط دولت محمد داو.دخ.دستگيری سران ح

  بيست و ھفتم و بيست وھشتم اپريل 

سلح به يکه بئا ازطريق کودتا .دخ.گرفتن قدرت توسط ح. دوسرنگونی محمد داو وای م ه واسطۀ عناصرکمونيست در ق

تانی ووقتل محمد داو .راه افتاده بود دير نورس ه عبدالق ر داخل  د، برادرش محمد نعيم، وزير دفاع غالم حيدر رسولی، وزي

  .  معاون رئيس جمھورعبدهللا

  .گرفتن قدرت توسط شورا نظامی، انقالبی

  م اپريلا سی

ره کی د ت ی، انتخاب نورمحم ق(ايجاد شورای انقالب ی و صدراعظم وانتخاب ) خل يس شورای نظامی انقالب ه حيث رئ ب

  . به حيث معاون او در ھردو مقام) پرچم(ببرک کارمل

  ششم می

  .گی افغانستان توسط تره کیعالم غير وابستا

  می و جون

  .ايجاد اولين اردوگاه مجاھدين در پاکستان

  جوالی

  .ُعنوان سفراه خارج به ھم خوردن اتحاد خلق و پرچم، برکناری رھبران پرچم از قدرت و فرستادن آنھا به ب

  م اگستھژدھ

دالقااعالم خبر عقيم سازی طرح يک  کودتا  ا، ردعليه دولت و دستگيری عب ن کودت ودن دراي ل سھيم ب ه دلي اع ب  وزيردف

  .توسط راديو کابل

  بيست و يکم اگست 

ورد ی درم روی سياس م بي النحک ر پ شتمند وزي لطانعلی ک تگيری س رچم( دس ور ) پ ار و ام ر ک ع وزي د رفي و محم

  .جرم دخيل بودن در دسيسه عليه دولته ب) پرچم(اجتماعی

  نوامبر

ی کارمل ب ين در داخل حزب و دولت و تعيه معرف يظ هللا ام تن حف د رف ا، بلن ر کودت وان رھب اون ه ن او بيعن وان مع     عن

  .تره کی

  سوم دسمبر

  .ه مسکوجھت مالقات با رھبران شورویآمدن تره کی ب

  پنجم دسمبر

  . عقد يک معاھدۀ بيست سالۀ  دوستی، حسن ھمجواری و اقتصادی بين دولتھای افغانستان و اتحادشوروی، در مسکو

  ٧٩ـ١٩٧٨زمستان 

  . جنبش مقاومت مسلحانه برعليه دولت، تحت رھبری گروه ھای اسالمی به اکثر واليات افغانستانسترشگ

١٩٧٩ 

  م فبروریاردھھچ
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ستی د روپ  تروري ستان توسط يک گ ا در افغان فير امريک لاختطاف آدولف دابس س ه .  رشھر کاب ان ب وای افغ ه ق حمل

  .                                                              عمارتيکه او در آن اسير گرفته شده بود و قتل سفير درجريان عمليات

  .   خاطررھايی سفيرآنکشوره استفاده از قوت توسط دولت افغانستان باعتراض امريکا در مورد 

  م فبروریبيست و دو

  .دستور رئيس جمھور امريکا در مورد کاھش کمکھای آن کشور به افغانستان

  شانزدھم مارچ

  .قيام ھرات

  م مارچم ـ نزدھھفدھ

  ).ت اتحادشورویحزب کمونيس( ش .ا.ک.مباحثه روی اوضاع افغانستان در بيروی سياسی ح

  بيست مارچ

ی  ده ول ان داده ش رايش اطمين ستکی از جانب شوروی  ب ورد حمايت سياسی و لوژي تره کی به مسکو دعوت شده در م

  .خواھش او مبنی بر اعزام نيرو، رد ميشود

   بيست و ھفتم مارچ

  .عنوان صدراعظمه ن شدن حفيظ هللا امين وزيرخارجه بيتعي

  اول اپريل 

ه و ړکابينه، تعين شدن جگرات در ياعالم تغي ن اسلم وطنجار به حيث وزير دفاع، شيرجان مزدوريار به حيث وزير داخل

  ]                                                                 اگسا[اسدهللا سروری به عنوان رئيس سازمان استخبارات افغانستان 

                                                                                                            اپريل ـ می                               

  .                                       توسط مسکو  مجدد دولت افغانستان در بارۀ فرستادن نيروھای ويژه به آنکشور،یرد تقاضا

                                                                                                                     جون                            

ستان در بخش سياست خارجی و ١نمايندۀ وزارت خارجه شوروی واسيلی سفرانچوک  جھت مشوره دادن  به دولت افغان

  ).           او تا بيست و دوم دسمبر در افغانستان باقی ماند. (ستاده ميشود کابل فره توسعه قاعدۀ سياسی دولت افغانستان، ب

                                                                          بيست و نھم جون                                                        

ا حضور نظامی دولت شان را  فيصله ميکند تا بايد"ش.ا.ک.ح"بيروی سياسی   روی تره کی و امين فشار آورده شود ت

وايی ] از دولت افغانستان[ ضمنا فيصله به عمل آمد تا جھت حمايه. در سراسر کشور گسترش دھند يک فرقۀ نيروھای ھ

                              .              به کابل فرستاده شود"ب.ج.ک"تعداد يکصدو بيست و پنج تن از نيروھای ويژۀ ه به بگرام و ب

، عدم حضور شخصيتھای ]د نامطلوبحزب و دولت از وجود افرا[ مسکو ھمچنان شکايتش را در موارد تصفيه سازی 

  .     که بتواند نيروھای غيرکمونيست را نيز مشتمل باشد، تکرار ميکند" جبھۀ ملی"، و نبود يک ]در دولت[ثر محلی ؤم

  اوايل جوالی  

ه  وايی بيک فرق ری نيروھای ھ ا به ششصد نف ستی جھت ج اد جماھيرشوروی سوسيالي ی از اتح ايی در ه شکل مخف ج

  . ھوايی بگرام پرواز نمودهپايگا

                                                                                                                          
                                                 

١  
Vasiliy Safronchuk 
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  جوالی

اک سازی حزب ١ بوريس پونومارييف"ش.ا.ک.ح"بين الملی ] روابط[رئيس شعبۀ  د پ ا از رون  به افغانستان گسيل شد ت

  .                  کيد نمايدأتاز پرچميھا جلوگيری نموده، اوضاع افغانستان را ارزيابی کرده بار ديگر روی نگرانی شوروی 

  اواسط می

  .پخش جزوه ھای ضد امين در کابل

  بيست و ھفتم ـ بيست و ھشتم جوالی

  .راتی توسط امين در کابينه وارد شده، وطنجار و مزدوريار از عھده ھايشان کنار زده ميشونديتغي

  م اگست ھفدھ

اون وزيرد٦٣ت بلند رتبه أيک ھي سکی نفری نظامی تحت رياست مع وان پاولوف رال اي اع جن ابی اوضاع ٢ف  جھت ارزي

ه نظامی شوروی نظر ه نامبرده ب. نظامی افغانستان وارد کشور ميشود ورد مداخل ومبر در م مجرد ورود به مسکو در ن

                                    .                                                                                                    منفی ميدھد

  اواسط سپتمبر

  .اوانا، به مسکو توقف ميکندھتره کی بعد از اشتراک در اجالس کشورھای عضو سازمان عدم انسالک در 

  چاردھم سپتمبر

گالبزوی، مزدوريار، سروری محمد سيد ( چھار وزير. امين از يک سؤقصد توسط محافظين تره کی جان سالم بدرميبرد

ار شوند) و وطنج ه حذف مي ين از کابين ده. توسط ام ره کی دستگيرش ين ب ،ت اه ام ام یعالوۀ وزارتھ ه مق اع و خارج  دف

  ).          گالبزوی، سروری و وطنجار به کمک شوروی موفق به فرار ميشوند. ( را نيز اشغال ميکند] حزب و دولت [رياست 

  م سپتمبرشانزدھ

  .ان منشی عمومی حزب انتخاب ميکندعنوه  امين را ب"ا.خ.د.ح"کميتۀ مرکزی 

  ششم اکتوبر

د ی از نماين وف را در جمع وروی پوزان ين، سفيرش اون ام ی مع اه ول تی در          ش ه ھمدس ستی ب شورھای سوسيالي گان ک

اريخه پوزانوف شخصيت نامطلوب اعالم شده ب. قصد نافرجام به جان امين متھم ميکند ستان اخراج ١٩ت وامبر از افغان  ن

  )                                                               نوامبر تعويض ميشود٢٨پوزانوف با فکرت تابييف بتاريخ .( ميشود

  ھشتم اکتوبر

  .دستور امين بقتل ميرسده تره کی ب

  دھم اکتوبر

  .به اندروپوف صالحيت داده ميشود تا کارمل را از چکوسلواکيا به مسکو بيآورد

  

  
                                                 

١  
Boris Ponomarev 

٢  
Ivan Pavlovskiy 
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  اکتوبر

الی "ب.ج.ک"پراگنده شدن واحد ھای خاص : ١"زينت"عمليات   ۀ احتم ل حمل ردم در مقاب  جھت دريافت عکس العمل م

  ].به افغانستان[نظامی شوروی 

  بيست و نھم اکتوبر

را مبنی بر تاثر عميق شان در قبال اوضاع در افغانستان تقديم  ، يادداشتی"ش.ا.ک.ح"بيروی سياسی " بخش افغانستان "

  .ميکند

  نومبرنھم 

  . ميانه به افغانستان فرستاده ميشودیواحد خاص قوای ھوايی از آسيا

  بين اول و دوازدھم دسمبر

  .وزيردفاع اتحادشوروی دستورآماده شدن طرح فرستادن احتمالی نيرو به افغانستان را ميدھد

  دوم، سوم، دوازدھم و ھفدھم دسمبر

  .ستان ميکند اعزام نيروھای شوروی را به افغانیّامين مکررا تقاضا

  ششم دسمبر

  . را به افغانستان، تصويب ميکند٢"يو.آر.جی" خاص ی تن از قوا٥٠٠ طرح گسيل "ش.ا.ک.ح"بيروی سياسی 

  دھم دسمبر

ری و  ی انجيني امی يک ه نظ ازی دو قطع اده س رای آم اط را داده ب وای احتي دن ق تور فراخوان اع دس تينوف وزيردف اوس

  .                         يی در يک محل نظامی واقع  درتاشکند،  تالش ميکندشمول واحدھای ترانسپورتی ھواه ديگرھوايی ب

  دوازدھم دسمبر

ه و ردک از قدرت برکنار،با استفاده از نيرورا  فيصله ميکنند تا حفيظ هللا امين "ش.ا.ک.ح"اعضای کليدی بيروی سياسی 

                                                                   .                دولت جديد با نيروھای محدودی نظامی شوروی حمايه گردد

  ھفدھم دسمبر

ين ه قصد نافرجام ب سوء ين، اسد هللا ام رادرزادۀ ام يس سازمان استخبارات و ب ه،  رئ ين صورت گرفت يظ هللا ام جان حف

                                                                         .                                                       برميدارندشديد  جراحت

  بيست و پنجم ـ بيست و ھفتم دسمبر

داد  ه تع ن٧٧٠٠ب شوند  ت تاده مي ستان فرس ه افغان وا ب ق ھ وای شوروی از طري ۀ  از ق دار ب١٠٨و فرق وريزه تفنگ ه  موت

                                                                                                .                                 کابل گسيل ميشودصوب 

  بيست و ھفتم دسمبر
  .قدرت ميرسده قوای شوروی کابل را اشغال نموده ببرک کارمل ب

                                                 
١ 

Zenith  
٢ 

G.R.U 
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                                  .            عمليات مخفی قوای  شوروی در تپۀ تاج بيک و قتل حفيظ هللا امين": طوفان"عمليات 

                                          

ا داد پيامھ صويب يکتع ی یت روی سياس وجيھی از طرف بي ه "ش.ا.ک.ح" توضيحی وت وروی ب ۀ ش ه حمل اط ب  در ارتب

  .   افغانستان

  بيست و ھفتم ـ بيست و ھشتم دسمبر

  .د موتوريزه تفنگدار وارد افغانستان ميشون١٠٥فرقه 

١٩٨٠  

  چھارم جنوری

  .را محکوم ميکند رئيس جمھور کارتر حمله به ملت غير متعھد و قھرمان افغان

  پنچم جنوری

  .را آغاز ميکند شورای امينت سازمان ملل متحد بحث روی موضوع افغانستان

  ھفتم جنوری

وای خارجی از"ن ملل متحد که در آن خروج فوری صدور قطعنامۀ شورای امنيت سازما ه ق ستانھم تقاضا شده "  افغان

     .                                               بود  ٢مقابل   ١٣ ءنتايج آرا. اين قطعنامه توسط اتحادشوروی ويتو گرديد. بود

  چاردھم جنوری

ستنکف قطعنام١٨ای مخالف و  ر١٨ رای موافق، ١٠٤جلسۀ عمومی سازمان ملل متحد با  ود ه ای رای م  را صادر نم

  عمل آمده بود تا             ه ھمچنان تقاضا ب. در افغانستان اظھار شده بود" ثر عميق در مورد حملۀ نظامی اخيرأت"که در آن 

  .                                                                     افغانستان را ترک کنند" فوریصورت ه ھمه نيروھای خارجی ب"

  بيست و سوم جنوری

  .رئيس جمھور کارتر تعذيرات را عليه شوروی وضع کرده، ارسال گندم به شوروی نيز ممنوع اعالم گرديد

  جوالی

  .عنوان اعتراض درمقابل تھاجم شوروی به افغانستانه  کشور ب٦٠تحريم مسابقات المپيا در مسکو توسط 

  بيستم نومبر

ا  د ب ل متح ازمان مل ومی س ق، ١١١اجالس عم ستنکف، قطعنام١٢ی مخالف و  را٢٢ رای مواف  را صادر ه ای رای م

                     .                  عمل آمده بوده از افغانستان  ب" بدون قيد وشرط ھمه نيروھای خارجی " خروج یکرد که در آن تقاضا

١٩٨١  

  بيست و دوم اگست

  . نفری مشاور٥٠وايجاد يک شورای ]  در پشاور[  مقاومت افغان هاتحاد بين پنج گرو

١٩٨٣  

  نزدھم جنوری

آغاز ماموريت ديگو کوردويز معاون سرمنشی سازمان ملل متحد بين ژنيو، تھران، اسالم آباد و کابل جھت حل معضلۀ 

  .افغانستان

  ارم جونبيست وچھ

  .پايان يافتن بدون نتيجه  مذاکره، به حمايت سازمان ملل متحد، دربارۀ خروج قوای شوروی از افغانستان



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٩

١٩٨٤  

  ھفدھم می

ر ا جورج بوش از درۀ خيب يس جمھور امريک اجم شو.  باز ديد معاون رئ ودن تھ يح نم ايتش را از او ضمن تقب روی حم

                                                                                                          .       انھا اعالم نمودغجنبش مقاومت اف

  بيست و ششم جوالی

  .گان آنکشور ميليون دالر به افغانستان توسط مجلس نمايند٥٠تصويب کمکھای مخفی امريکا به ارزش 

  بيست و ھفتم اگست

انجيگری یمذاکرۀ غير مستقيم بين وزرا ه مي ستان ب ستان و پاک و، جھت دريافت را خارجه افغان ل متحد در ژني  حل همل

  .                                                                                                                       سياسی جنگِ افغانستان

١٩٨٦  

  چھارم می

اد بءاستعفا" معاذير صحی" ببرک کارمل بنابر راديو کابل گزارش ميدھد که وان ه  نموده و نجيب هللا  رئيس سابق خ عن

  .                         باقی ميماند) ھفت عضوی( ببرک در مقام رئيس شورای نظامی انقالبی . ن شده استيجانشين او تعي

١٩٨٨  

  ششم جنوری

دوار شيوارد نادزی وزير خارجه شوروی در يک مصاحبه با آژا نس خبررسانی افغانی بيان داشت  که اتحادشوروی امي

 در آنجا ً خارج کند، البته بدون در نظرداشت شکل رژيمی که بعدا١٩٨٨است تا عساکرش را از افغانستان الی ختم سال 

ه مجا] قطع[ اما او خروج قوای نظامی  کشورش را را مرتبط به . ابد ياستقرار می] افغانستان[ ا ب ای امريک دين کمکھ ھ

  .                                                                                                                                     افغان دانست

  ھشتم فبروری

وا ه  خروج ق اچوف اعالم داشت  ک ل گرب انزدھميخاي ا پ ستان ت د شدی شوروی از افغان اۀ می آغاز خواھ شروط م م  م

  .                                                                                  مارچ توافق حاصل شودهبراينکه در اين مورد تا اواسط ما

  چاردھم اپريل

ضا ایام وروی و امريک ستان، ش ستان، پاک ين افغان و ب ات ژني ا .  توافق پرد ت د س وروی تعھ ه،  ش ن توافقنام اس اي براس

گان در امر قطع ارسال عنوان تضمين کننده امريکا و شوروی ب. را در ظرف نه ماه از افغانستان خارج سازد شساکرع

  .                                                 کمکھای نظامی به ھردو طرف و ايجاد زمينۀ برگشت مھاجرين به افغانستان توافق کردند

  پانزدھم می

  .را آغاز کرد ج عساکرش از افغانستاناتحادشوروی اخرا

١٩٨٩  

  چھاردھم فبروری

  .آخرين عسکر شوروی ميدان ھوايی کابل را ترک ميگويد

  ھشتدھم فبروری

  .نی وزرای جديد در کابينه توسط نجيب هللاياعالم حالت اضطرار در سراسر کشور و تعي

  بيست و سوم فبروری
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ل عنوان صدراه رھبران مجاھدين عبدالرسول سياف را ب يس جمھور ممث وان رئ عظم ممثل و صبغت هللا مجددی را بعن

  .                                                                                                                       ن کردنديدولت موقت تعي

١٩٩١  

  سيزدھم سپتمبر

  ١٩٩٢طرفين درگير افغان سر از اول  جنوریه رسال اسلحه بتوافق بين اتحاد شوروی و امريکا مبنی برقطع ا

  پانزدھم دسمبر 

  .شوروی ارسال اسلحه به افغانستان را قطع کرد

١٩٩٢  

  اپريل 

روه ھای مختلف . کابل و اعالم دولت اسالمی افغانستانه ورود مجاھدين ب سقوط دولت مارکسيستی و ادامه جنگھا بين گ

  . سياسی، مذھبی و قومی

                                                                                                                         دارد                  ادامه 

 


