
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Historical تاريخی

  

   
  ضـربـه مـرگـبـار

 

 

  ســــخـنـی چـنـد پــيـرامـون ايـن نـبـشـــتـه

ا دوستانی قرار بدان شد سند گونه زير را سالھا قبل به لسان دری برگردان کرده بودم که يکی دو بار ھم ب مضمون

.  عزيزان به يکی از نشريات برون مرزی بفرستم ولی موفق بدان نشدم) بايگانی(که برای آگاھی و آرشيف سازی 

اليموت از دياری به دياری کشانيده شدم که چند نبشته ناتمام ديگر ھم  بعدا ًھم آوارگی درغربت و تالش برای قوت

با آنکه اين مضمون يکبار در يکی از وبسايتھا .  فراموشی خزيده ه روزگار بدر زير اليه ھای مشکالت ناخواند

 –فغانستان آزاد ا"ن اينک خواستم جسارت به نشر آن در پورتال وزين آ ۀنشر شده بود ولی نظر به اھميت سند گون

 که از -خ کشورمان ياد صفحه سياه و تلخ تاريه  کنم تا باشد يکبار ديگر خاطر عزيزان وطن را ب"آزادافغانستان

  آغاز و با لشکرکشی ارتش تجاوزگر روسيه شوروی در شـشم جدی ١٣۵٧صبح سياه کودتای خونين ھفت ثور 

  .   انداخته باشم-   به اوج خود ميرسد ١٣۵٨

 که بر - ن بود که ازھرکشور عضو يک خبرنگار مورد اعتماد آ معمول بر"وارسا"پيمان در زمان موجوديت 

  و "وارسا"جانبه گرائی خبری وی مطمئن ميبودند که در خدمت پيمان  ی و شيوه نوشتار يکصداقت و رازدار

ی که در ئًخصوصا اتحادشوروی است در سنترال خبری وزارت دفاع روسيه شوروی استخدام ميبود تا خبرھا

بی دسترس شان قرارميگرفت نظر به اوضاع و شرايط کشورشان ستون خبرھای خارجی روزنامه مرکزی حز

  .  دولتی شانرا به اساس به اصطالح آرمانھای سوسيالستی رقـم زنـنـد

ه ب) اقتصادی ، سياسی و مدنی ("وارسا"ًکامال واضح است که امکانات و آزادی ھای داخلی ھر کشور عضو پيمان 

بی در ھمين اساس بعد از تغيير نظامھای ديکتاتوری يک حزه ب.  طور اخص يکسان نبوده طور عموم يکسان و ب

حکومتھای وابسته به روسيه .    تغييرات اساسی در ساحه کلتوری نيز ھويدا شد١٩٨٩ بعداز سال یاروپای شرق

را به توده ھا عرضه ميکردند و عادت "  سوزنسوراخ" سال حکومتداريشان اخبار سانسور شده از ۴۵شوروی در 

ناگفته را درين ۀ شان و غيره و غيره که صدھا گفت به پالن ھای ناتکميل ١٠٠% خوانندھا به ارقامھای باالتر از 

نشرياتی بيشماری با عناوين .  مورد برای مطبوعات چون چيستانی مينمود تا سرکالفه را از کدامين ميان در آرند
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" زمـانـه سـازی"خاطريکه از کاروان ه کھن و جديد يکی پی ديگری روشنی چاپ ميديدند و روزنامه نگاران ھم ب

بيان "يرش عادت به  ذپ.  ـانـنـد در تالش شدند و ھـر آنـچـه که در چـانـتــه داشــتـنـد بـيـرون مـيـريـخـتـنـدعـقـب نـم

عظيم خواننده جھت بقای خود کار ساده ای ۀ در نظام نوپا و جلب توجه گردانندگان قدرت و کسب تود"  آزاد

ل بخش اخبار خارجی روزنامه پراودا و  مسؤMartin Babicدرين ميان يکی ھم آقای  مارتـيـن بـابـيـتـث .  نمينمود

Pravda ارگان مرکزی حزب کمونست چکوسلواکيا و روزنامه سراسری جبری برای تمام کارگران و کارمندان و  

ش را از مرکز وزارت دفاع درمورد لشکرکشی ارتش ھاياعضای حزب بود که يکی از يادداشتھا و چشم ديد

 در شماره مسلسل ١٩٨٩  دسامبر ٢١  مورخه Pravdaبه افغانستان در روزنامه پراودا تجاوزگر روسيه شوروی 

شکل اسناد گونه است به ه اينک برگردان دری آنرا که ب.  به نشر رساند" ضربه مرگبار"  تحت  عنوان  ۴٩۴٠٩

  . شما عزيزان عالقمند پيشکش ميکنم

  شــــيرزاد 

  

  

  

  

  

  

  ضـربـه مـرگـبـار
  

   Martin Babicمارتـيـن بـابـيـتـث     :نوشته ازيادداشتھای

  دوکتور شيرزاد     :بـرگـردان بـه دری 

  

  ده سال از پياده شدن قوای نظامی شوروی به افغانستان

ھنوز ھم حادجماھير شوروی ساختمان وزارت دفاع ات.  را نشان ميداد١٩٧٩ دسمبر سال ٢۶ساعت آخرين دقايق 

وزير با . ً ھم شخصا به وزارت آمدDmitriy Ustinovوزير دفاع مارشال  دمـيـتـری اوســتـيـنـف  . م بودحمزد

نصف شب " گفت Viktor Kulikovحالت بی تفاوتی و مغرورانه به معاونش مارشال  ويـکـتـور کـولـيـکـوف 

يس جمھور وقت آمريکا روز بعدش در دفترچه ئ رJames Carterقسميکه  جيـمـز کارتـر ". ازسرحد ميگذريم

 ھزار ١٠ تا ٨  پرواز درميدان ھوايی کابل از ٢١۵طياره ھای ترانسپورتی نظامی با   "–خاطراتش مينويسد 

  ". سرباز شوروی را انتقال دادند و ھزاران ديگر از طريق راه ھای زمينی وارد افغانستان شدند

در .  ی در افغانستان عکس العمل فوری و مخالقت شديدی را در سطح جھان به ھمرا داشتپياده شدن عساکرشورو

نشريه مرکزی .  مطبوعات جھانی اندکی قبل ازين واقعه مطالبی در مورد حمله احتمالی شوروی نوشته بودند

حه چھارم خود   در صف١٩٧٩  در بيست سوم  دسمبر Pravda) حـقـيـقـت(اتحادشوروی  پـراودا ) حزبی دولتی(

خبر کوتاھی به نشر رساند مبنی بر رد ادعای پروپاگند غرب که پياده شدن عساکرشوروی را در افغانستان نا ممکن 

  در Pravda در روزنامه پراودا ١٩٧٩ دسمبر ٢٨ يعنی –روز بعد لشکرکشی اتحادشوروی در افغانستان .  خواند
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 جلب توجه نميکرد خبر کوتاه و مختصری نوشته شده بود اينکه ًصفحه چھارم در قسمت کامال تحتانی آن که ھرگز

ھرگز ھيچ کلمه ای در مورد پياده شدن .  عوض حفيظ هللا امين بر سر قدرت آمده  در افغانستان ببرک کارمل ب–

شکل ه   در صفحه اول خود بPravda دسمبر نشريه پراودا ٢٩يک روز بعد در .  عساکر شوروی ذکر نشده بود

رک کارمل به نشر ر انتصاب ببخاطه   را بLeonid Bredjnefبرجسته پيام تبريکيه ای از  لـيـونـد بـرژنـف بسيار 

ولی در صفحه چھارم بازھم در قسمتيکه ھرگز جلب توجه نکند صرف دو جمله ای نوشته شده بود به اين .  سـپـرد

ارجی افغانستان و بر اساس قرارداد بخاطر ادامه تحريکات و مداخالت روز افزون دشمنان خ "–عبارت که 

 ميان دو طرف ، دولت افغانستان از اتحاد ١٩٧٨  دسمبر ۵ھمکاری دوستانه و حسن ھمجواری  منعقده مورخه  

  و در جمله دوم ". را کردند ًجماھير شوروی  اکيدا تقاضای کمک فوری اقتصادی ،سياسی ، معنوی  و نظامی

ھرگز ھيچ ذکری در مورد مداخله ".  تقاضای طرف افغانی جواب مثبت داددولت شوروی به  "–نوشته شده بود 

  .  وسيع نظامی روسيه شوروی نگاشته نشده بود

  .    دسمبر به افغانستان سـفـر کردند٢٩تاريخ  ه الخره اولين گروپ شــش نفره روزنامه نگاران روسی باب

  آغـاز مـاجـرا در ھـرات 

 قيام وسيع مسلحانه مردمی عليه دولت افغانستان که ھنوز يکسال از ١٩٧٩ )حوت(در شھر ھرات در ماه مارچ 

)  کودتای سياه(طور کلی بدون آنھم از اوايل انقالب اپريله اوضاع داخلی ب.   بر پا شد،مدن آن نمی گذشتآرويکار 

وقوع ه  ب١٩٧٨اولين زورآزمايی قدرت در رھبری حزب دموکراتيک خلق افغانستان در جون .   متشنج بود١٩٧٨

ًپيوست که نتيجتا ببرک کارمل رھبر جناح پرچم از معاونيت شورای انقالبی و پست دولتی عزل و منحيث سفير به 

بدون شک تاثير چشمگير ديگری ھم پيروزی انقالب ضد شاھی ايران بود که در فبروری .  چکوسلواکيا فرستاده شد

ی در بيداری و تحرک شيعه ھا داشت و از طرف ديگر ئسزا چون از يکطرف تاثير ب. وقوع پيوسته   ب١٩٧٩

به ھرصورت دولت کابل در مقابل يک .  توجه و عالقمندی اتحاد شوروی و آمريکا نسبت به افغانستان بيشتر شد

 فرستادن عساکر اتحاد شوروی به ،یئحرکت بزرگ غير منتظره ای قرارگرفت که برای اولين بار با تقاضا

  .  شدندافغانستان را خواستار

  رئيس بخش بين  Boris Ponomarioبـوريـس پـونـوماريـو.  در ماه مارچ صرف صحبت از دو لوای نظامی بود

المللی کميته مرکزی حزب کمونست اتحاد جماھيرشوروی به معاونش يک روز بعد از پياده شدن نظاميان روسيه 

 شوروی به افغانستان را دريافت کرد اما  وی  درخواست اعزام نظاميانچھارده بارشوروی گفت که اتحاد شوروی 

.  ً مسکو مجبور شد تا در باره آن عميقا توجه کند– پرابلمھايی که افغانستان داشت ۀاما با وجود ھم.  جواب منفی داد

  رئيس سياسی اردوی شوروی به Yepishevبال فاصله بعد از سرکوب کردن قيام ھرات ، جنرال  يــپـــيــشــــف 

  رئيس قوای زمينی اردوی شوروی از مدتھا Ivan Pavlovskiجنرال  ايـوان  پـافـلـوفـسـکـی  .  سفر کردکابل 

درين ميان در مسکو در باال ترين سطح رھبری حزب کميته مخصوصی راجع به افغانستان شکل .  قبل در کابل بود

  . گرفت

  مـرگ  تــره کــی 

نورمحمد تره کی رئيس جمھور افغانستان در روزھای اول ماه سـپـتـمبر .  داوضاع در ماه سـپـتـمبـر مـتـشـنـج تر ش

بـوريـس .   در مسکو توقف کرد"عدم انسالک"در راه سفرش به  ھاوانا  جھت شرکت سران کشورھای 

دد   در ميدان ھوايی با  تره کی مالقات کرده و از او خواست تا دوباره به کابل برگر B. Ponomarioپـونـوماريـو 

يک .  ولی تره کی قبول نکرد.  خصوص وضع داخلی حزب خيلی متشنج استه چون اوضاع داخلی افغانستان و ب
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 .Lاينبار در کرملين  لـيـونـد بـرژنـف .  ھفته بعد در راه بازگشت اش از ھاوانا بازھم در مسکو توقف کرد

Bredjnef و  انـدری گـرومـيـکـو Andrei Gromykoصحبت طرفين بسيار دوستانه بود.  ردند  با او مالقات ک  .

  L. Bredjnef  نورمحمد تره کی  از ابتداء نزد  لـيـونـد بـرژنـف A. Gromykoگفته  انـدری گـرومـيـکـو  ه ب

درمورد اعزام نظاميان ) تره کی(با وجود اين در جواب تقاضای مجددش .  يک چھره بسيار عزيز و جذابی بود

اتحاد جماھير شوروی سوسيالستی سربازان خود را به "جواب داد  ) لـيـونـد بـرژنـف(ستان اتحاد شوروی به افغان

 ضد انقالب به قيام ه قسمت اعظم مردم آنجا ب–اگر نظاميان اتحاد شوروی در آنجا ظاھر شوند . افغانستان نميفرستد

    ".می ايـســــتـنـد

  

در آنجا دوستانش او را با خبر ساختند .  ر تاشکند توقف کردش از مسکو به کابل ددر راه بازگشتنورمحمد تره کی 

کابل برای تره کی خطرناک ه کيد کردند که برگشت بأ تًکه حفيظ هللا امين در غياب وی وقت را تلف نکرده  بناء

ای ًولی دور از تعجب و انتظار ھمه شخصا حفيظ هللا امين  بر.  اما تره کی به پرواز کابل پا فشاری کرد.  است

ًاستقبال وی در ميدان ھوايی کابل حاضر بود که ھمرا با تره کی يکجا در يک موتر مستقيما در جلسه کميته مرکزی 

  .  حزب دموکراتيک خلق که منتظر آنھا بود شرکت کردند و  تره کی  از سفر و مالقات خود در مسکو معلومات داد

ر مياورد که چگونه ھمراه با  الکـسـانـدر پـوزانـوف   به خاطI. Pavlovskiجنرال ايـوان پـافـلـوفـسـکـی 

Alexander Pozanov   تالش کردند تا تره کی و امين  را برای آخرين بار ١٩٧٩ سپتمبر ١۴  سفير شوروی در 

مجبور شان ساخته بودند تا با ھم دست دھند .  ًآشتی دھند چون مخالفت شان علنا به مرحله حمله متقابل رسيده بود

به امر امين در نزديکی شب تره کی را در يکی از اطاقھای يک .  وستی شان صرف به ھمان حد باقی ماندولی د

در شانزدھم  حفيظ هللا امين.  ساختمان کوچک در ارگ شاھی که مقر اقامت رئيس حکومت نيز بود زندانی کردند

  تره کی را در ١٩٧٩در ھشتم اکتوبر سه ھفته بعد .  ًسپتمبر رسما بلندترين پست حزبی و دولتی را احراز کرد

معلوماتی ھم شايع شد که خود امين اين .  محلی که زندانی بود افراد فرستاده شده حفيظ هللا امين توسط بالشت کشتند

تکان خورده و سخت ناراحت شد و   ازين جريان واقف شد L. Bredjnefزمانيکه  لـيـونـد بـرژنـف .  کار را کرد

  ".  که به اين قتل بايد پاسخ داد"به نزديکترين ھمکاران خود گفت 

  آمـاده گـی بـرای حـمـلـه 

ترين مقامات اتحاد شوروی را کرد و اين مالقات را رتبه  بلند هحفيظ هللا امين چندين مرتبه تقاضای مالقات ھمرا

 اما روابط ميان مسکو و کابل سرد باقی ماند که ھمزمان با - کيد کرد أھم ت  I. Pavlovskiجنرال پـافـلـوفـسـکـی  

  .  اين آمادگی بزرگی برای يک حمله آغاز شد

آيا محافظينی برای امنيت قصر رياست .  ولی ھنوز کامال ً معلوم نبود که اتحاد شوروی چه عملی انجام ميدھد

شخصا ً خود امين تقاضای فرستادن دو لوا .  مين کندأبل را تيکه امنيت ميدان ھوايی کائجمھوری بفرستد يا قوا

تصميم گيری در مورد تمام مسايل افغانستان به کوچکترين حلقه .  سربازان شوروی را به افغانستان کرده بود

تا به امروز معلوم نشد که براساس کدام اسناد و يادداشتھائی .  رھبری حزب کمونست اتحادشوروی مختص شده بود

حتی .  ولی اين معلوم شد که با ھيچ متخصصی درين مورد مشوره ای صورت نگرفت.  ن تصميم گرفته شداي

  رئيس بخش بين المللی کميته مرکزی حزب کمونست B. Ponomarioبـوريـس پـونـوماريـو 

اردو حتی نظر رھبری .  اتحادجماھيرشوروی در مورد تصميم فرستادن عساکر شوروی به افغانستان نميدانست

 و معاونش N. Ogarkovاوگارکـوف .وی اتحادشوروی مارشال ن  رئيس ارکان حرب ارد.نيز در نظر گرفته نشد
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  I. Pavlovskiجنرال  ايـوان  پـافـلـوفـسـکـی.    مخالف اين عمل بودندS. Akhromeyovاخـرومـيـيـف .جنرال س

ندانی قوای زمينی سبک دوش و در قطار قومز وظيفه ھم با راه حل نظامی مخالف بود که در برگشت از افغانستان ا

گروپ کنترولر وزارت دفاع قرار داده شد ، وی پياده شدن نظاميان شوروی را از طريق اخبار نشر شده رسمی با 

ازين تصميم حتی تمام اعضای اصلی و علل بدل بيروی سياسی حزب کمونست اتحاد جماھيرشوروی .  خبر شد

  .  رھبری حزب ھم باخبر نبودنديعنی باال ترين ارگان

.    رئيس وزرای اتحاد شوروی نيز بيخبر بودAlexi Kosigynسـيـگـيـن ا حتی  الکـسـی ک-طبق معلومات موثق 

  منشی اول حزب کمونست گرجستان و کانديد بيروی سياسی حزب Eduard Shevardnadzeادوارد شواردنادزی 

  از پياده شدن Michail Gorbachov مثل مـيـخايـل گـربـاچـوف کمونست اتحاد جماھيرشوروی گفت که او ھم

ھمچنان  گـورگـی اربـاتـف .  نظاميان اتحاد شوروی به افغانستان از طريق روزنامه و راديو با خبر شده است

Georgi Arbatov مشاور ارشد  لـيـونـد بـرژنـف  L. Bredjnef و سفير اتحاد شوروی در آمريکا  انـاتـولـی  

  که در آنزمان در شفاخانه بستری بود پياده شدن نظاميان شوروی را از طريق Anatoli Dobryninدوبـريـنـيـن 

  .  راديو صدای آمريکا با خبر شدند

    واقـعـا ًچــه کـســـی دريـن بـاره تـصـمـيـم مـيـگـرفـت ؟

.   او معموال ً در جلسات کم سھم ميگرفت  بی تاثير نبود ولیL. Bredjnef لـيـونـد بـرژنـفبدون شک که نظر   

   ازعدم توانائی او در اواخر دھه ھفتاد ھشدار داد که او نميتواند بيشتر از G. Arbatovچنانچه  گـورگـی اربـاتـف 

ولی بدون شک رول اساسی را صرف چند تن .  شکل فعال و سرھوش شرکت کنده  دقيقه در جلسات ب١٣  اال ١٢

،  Michail Shuslov مـيـخايـل شـوسـلـوفست اتحادجماھيرشوروی ھمچون يسی حزب کمونازاعضای بيروی سيا

 Juri و  يـوری انـدروپـف  D. Ustinov  دمـيـتـری اوســتـيـنـف  ،  A. Gromyko  انـدری گـرومـيـکـو

Andropovگفته  انـدری گـرومـيـکـو  ه ب.    بازی کردندGromyko. Aوپـف   درست اين  يـوری انـدر. J

Andropov  ببرک بر که در باره افغانستان داير شده بود با اين نظريه آمد تا بود که در يکی از جلسات ماه اکت

 را که در چکوسلواکيا زندگی ميکرد و از برگشت به افغانستان به امر امين سر باز زده بود به مسکو )١(کارمل

 تا با گرديد تمام زمينه برايش مھيا و به دوشـنـبـه منتقل شده و کارمل در مسکو مدت زيادی باقی نماند.  دعوت کنند

  . ساير اعضای جناحش در داخل افغانستان رابطه برقرار سازد

  وقـوع پـيـوســت ؟ ه چـرا حـمـلـه بـ

  :له پياده شدن قوای نظامی اتحاد شوروی را چنين بيان کردندأاخبار رسمی شوروی مس

از طرف پاکستان و آمريکا و خطر ناشی از آن برای سرحدات جنوبی اتحادشوروی ديد روز افزون افغانستان ھت 

ھمين دليل تاريخ پياده ه له را دو چندان کرد که بأضمنا ً سياست حفيظ هللا امين  اين مس.  آنھا را وادار بدين اقدام کرد

رای خارجه افغانستان و  دسمبر تعيين شد يعنی يک روز قبل از قرار مالقات وز٢٧شدن قوای نظامی مورخه 

  .پاکستان

    آيا واقعا ًصرف بھمين خاطر بوده است؟  

ھمين خاطر صرف بعضی از امکانات ديگر را ياد آوری ه ب.  الھا درين مورد واقعا ً زياد است و جوابھا کمؤس

   :ميکنيم

نی بنويسند که توانست ساحه   خواست تا نامش را در تاريخ ھمچون انساL. Bredjnefميگويند که  لـيـونـد بـرژنـف 

ھدف اساسی ھمانا رسيدن به آبھای گرم بحر .  طرف شرق وسعت داده قلمرو حاکميت و نفوذ اتحادشوروی را ب
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 تا برای به سيطره کشانيدن و ھند بود که بعد از حاصل کردن افغانستان نوبت به ايران و يا ھم پاکستان ميرسيد

   D. Ustinov بعضی ھا ھم تعدادی را در رھبری ارتش که به  اوســـتـيـنـف . تحت تاثير در آوردن خود تالش کند

  در باره خطر احتمالی موجوديت کوماندوی نظامی L. Bredjnefنزديک بودند مالمت ميکنند که گويا به بـرژنـف 

  .  آمريکا در افغانستان تاکيد ميکردند

وردھای تازه شان درساحه رقابت تسليحاتی بود که با در حقيقت ھدف اساسی شان نشان دادن زورنظامی و دست آ

گروھی ديگری ھم از بخش .  آمريکا از اواسط دھه ھفتاد داشتند و ضمنا ً استفاده عملی آنھا در ساحه جنگی بود

موقف .    را مالمت ميکنندKGB. ب. گ. نظامی و وزارت خارجه اتحاد شوروی و کميته امنيت دولتی  ک

  چنان بود که از اول مخالف اقدام نظامی در افغانستان بود ولی بعداً  J. Andropovپـف شخصی يـوری انـدرو

 ،طرف افغانستانخاطر آورد که او در آنجا سفير اتحادشوروی بود و عالوه برآن ه  در مجارستان را ب١٩۵۶سال 

  نظر داشت که Alexander Haigوزيرامورخارجه آمريکا  الکساندر ھايگ .  سـپـانـيـه دوم مينگريستاھمچون 

در عقب اين تصميم گيری ترس از پخش و تاثير روز افزون اسالم بنيادگرا و امکان تاثير و نفوذ مجدد آن در آسيای 

ـطـرف ه ازيـن لـحـاظ  گـويـا ايـن آخـريـن حـرکـت لـشــکر عـيـســويـت ب.  ميانه اتحادشوروی موجود بوده است

  .  ـطـرف شــمـال آســيـا و اروپـا بـوده جـوم عـظـيـم اســالم بجـنـوب آســيـا قـبـل از ھـ

 مردم و شرايط در افغانستان را به درستی نـمـيـشـنـاخـتـنـد و -شايد اين واقعيت خواھد بود که رھبری اتحادشوروی 

 نيز CIAين به سيا ام" اجنت شناختن"که احتماال ً شايع کننده اساس " ساده لوحانه اعتماد کردند"به ببرک کارمل 

ال کرد که به اساس ؤس) ببرک کارمل(  از اوArtom Borovikچندی قبل که  آرتـوم بـوروفـيـک .  او بوده است

". که نظر به کارکرد امين"کيد کرد أ است ، دوباره تCIAاجنت سيا ) حفيظ هللا امين(چه مدرکی مطمئن شديد که او

اگر کار کردھا را در نظر بـگـيـريـم پـس لـيـونـد بـرژنـف : ابش گفت بال فاصله در جو.Borovik Aبـوروفـيـک 

L. Bredjnefبـايـد اجـنـت تـمـام ســرويـســھـای جـاسـوسـی خارجی بــاشـــد    .  

  خــتــم امـيـن 

 تصميم گرفته ١٩٧٩  ارتش شوروی به افغانستان درختم  نومبر وشروع  دسمبر۴٠در قسمت فرستادن لشکر چھلم 

بخش اول عمليات عمال ًبدون کدام پرابلمی .  د، البته زمانيکه نظاميان شوروی کامال ً آماده ساخته شده بودندش

نظاميان افغان به ھمراھی گروپ پليس نظامی و انظباط ھای ارتش شوروی يکجا قطعات اوليه .  صورت گرفت

براساس اسناد و شواھد عينی از کارکنان  . پياده شده به افغانستان را در زمان امين باھم رھنمائی ميکردند

 ميخواست در آن از وراديوافغانستان حاکيست اينکه حفيظ هللا امين بيانيه اش را در راديو افغانستان ثبت کرد 

    .اعالم کندرا  ،آمدن نظاميان شوروی به افغانستان که به درخواست او آمده اند

  

امواج افغانستان و جھان از زبان ببرک کارمل از عوض آن ه  ولی ب.اين بيانيه ثبت شده راديويی ھرگز پخش نشد

حيث رئيس شورای انقالبی و رئيس ه  شنيدند که جلسه فوق العاده شورای انقالبی داير و وی را براديوی روسی

 - مين نظر به شھادت خانم ا.  دولت انتخاب نموده و حفيظ هللا امين را محکوم به مرگ نموده و امريه ھم اجراء شد

اين درست زمانی بود که کماندوی .  توسط آشـپـزشان که اجنت روسی بود به گروگان گرفته شد) حفيظ هللا امين(وی

 حفيظ - نظر به شھادت عينی .  خاص شوروی جابجا شدن را در قصر تپه تاج بيگ مقر سکونت امين شروع کردند

آيـا ايـن عـمـل تـصـادفـی بـود .بطرفش کشته شده شده هللا امين در نزديکی قصرش براثر چره ھای بم دستی انداخت

    يـا عـمـدی؟
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 جنگی درگرفت که ارتش شوروی اولين کشته ھا را نيز - در اولين شب اقامت نظاميان شوروی -ھر صورت ه ب

  نظامی کـشـتـه ھـشــتـادوشـش به تعداد ١٩٧٩ اقامت ارتش شوروی درسال صرف در پنج روز اول. متقبل شد

آمار نشر شده به تعقيب آن کشته ھای زيادی يکی پی ديگری انفرادی و دسته جمعی سرازير ميشد که .  اشــتـنـدد

ولی منبعی از رھبری اردو که نخواست  "– ھزار زخمی اعالن کردند ٣۵ ھزار کشته و بيشتر از ١۵آنرا حدود 

تمام ".   ھزار ذکر کرد۵٧را بيشتر از  ھزار و زخمی ھا 38نامش ذکر شود تعداد کشته شدگان را بيشتر از 

ِ مـيـليـارد روبل اعالن کردند که محاسبه ضايعات انسانی و مالی طرف افغانی ۶٠مصارف جنگی اتحادشوروی را 
 ســال ويـکـنـيـم مـاه ٩شــــشـــمـاھـه به ۀ   عـمـلـيـات پـالن شـــد.را بينھايت مشکل و بيش از حد قياس دانسته اند

ه بـ.  ـفـاء بـاقـی مـيـمـانـدخو ابـســيـاری مـطـالـب ھـنـوز ھـم مـبـھـم و در پـشــت پــرده اســرار .  ــــيـدطـول کـش

   :طـور مـثـال ايـنـکـه

طـور مـنـظـم بـه ه   مـعـيـن وزارت داخـلـه اتـحـادشـــوروی کـه قـبـالً  بـPoputin جنرال پـوپـوتـيـن چـرا

    پس از برگشت تـيـربـاران شـــد؟  ١٩٧٩ــفـر مـيـکـرد در اخـيـر مـاه دســـمـبـر افـغـانـســـتـان سـ

 در اولـيـن روزھـای بـعـد از پـيـاده شــدن L. Bredjnef  دامـاد  لـيـونـد بـرژنـف Churbanov چـوربـانـف اچـر

  نـظامـيـان اتـحـادشـــوروی در کابـل ظـاھـر شـــد ؟  

  در مـورد خـارج کـردن دوبـاره نـظامـيـان اتـحـادشـــوروی در ســال J. Andropovانـدروپـف  پـالن يـوری چـرا

   عـمـلـی نـشـــد ؟١٩٨٢

  زودی خـواھـيـم دانـســـت ؟ ه آيـا امـروز مـيـشــود يـقـيـن کـرد ايـنـکـه  ايـنـھـا و ديـگـر مـسـايـل را بـ

    پايان                                   

  

  
ببرک کارمل بعد از عزل شدن از سفارت افغانستان در چکوسلواکيا در شھر پراگ زندگی ميکرد تا زمانيکه   ")١(

حفيظ هللا امين دو نفری را برای کشتن وی به چکوسلواکيا فرستاد که بعد از ورود در پراگ توسط سازمان امنيت 

ه  در قسمت مرکزی سلواکيا جابBanska Bystriceًبعدا کارمل به شھر . دستکير شدند) ش ت ب (چکوسلواکيا 

 و شماره Zvolenska Cestaکنار دريا مربوط کميته واليتی حزب در سرک درجا شده و در ويالی سه طبقه ای 

  در فاکولته استاد مضمون Jan Smrtnikاين معلومات توسط زنده ياد ھمکارم دوکتور  ".  زندگی ميکرد٢۴

 سابق معاون منشی کميته واليتی که چند بار با کارمل مالقات داشته برايم داده اقتصاد کالن در پوھنتون تخنيک و

  . شد

  


