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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
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  موسوی

  ٢٠١٩  نومبر١٨

 "اول قسمت"
 ھای دروغ بر، مختصری

 کشتمند علی سلطان صدراعظم "جناب"

٢٣  

 :به ادامۀ گذشته

 مشاور نظامی و ٣۵٠ ميالدی، حدود ١٩٧٨اشاره کرد که در اوايل " سميران: ( "باز ھم در ھمان صفحه می افزايد

 ضد ھوائی مستقر اکتھایرو راه اندازی کنترول زمينی تکنيسن روسی در کابل به سر می بردند و بسياری از آنھا 

در پايگاھھای ھوائی بگرام و کابل ھمکاری داشتند، به نظر وی برای نيروی ھوائی مشکل بود که بدون کمک 

که مشاوران روسی  قادر پيوستن به کودتاگران را به ناچار تا زمانی: وی گفت. تکنيسن ھای روسی وارد عمل شود

  .)به تأخير انداخت در واقع ھنوز با تأئيد مسکو نرسيده بوداعالم موافقت نکرده بودند، 

  : نويسندگان نامبرده در ھمان صفحه نکتۀ ديگری را می نگارند که نمی تواند عاری از اھميت باشد

مقامات سفارت امريکا در اين رابطه ادعا کردند که مشاوران روسی ھمراه با واحد ھای زرھی درعصر روز (

ن ھوائی کابل را به دست گرفتند و در قسمتھای کنترول زمينی پايگاه ھوائی بگرام نيز مشاھده کودتا کنترول ميدا

  :باز ھم ھمان کتاب و ھمان صفحه) شدند

معتقد است که مسکو می دانست کودتائی در راه است و در قبال آن . ب. ج. معاون ک" الکساندر موروروف( "

شدت  کودتای امين بی اطالع بود و بعداً دريافت که امين بۀاز از نقشدر آغ. ب. ج. ک. توصيه ھائی نيز کرده بود

شايد امين می : "موسوی ـ نرسد وی ادامه می دھد. ب. ج. تالش کرده است تا قضيه به اطالع روسھا ـ بخوانيد ک

ی وفادار بود يکی از عامالن کودتا که بيشتر به حزب کمونيست و اتحاد شورو. ترسيد که ما ممکن است مداخله کنيم

 ما می توانستيم نقشه را به اطالع داوود برسانيم، اما مسکو نمی خواست . کردءتا امين، اين راز را برای ما افشا

  )تکيه از موسوی است" ) ( کندءرا افشا) حدخا(

  :ھمان کتاب می خوانيم) ٣١(در صفحه 

 شواھد قابل اعتمادی در چندين منبع . نداشتند اقدامات خود اتفاق نظرۀرھبران شوروی در بارظاھراً در اين مرحله (

در آغاز عبدالقادر را تشويق کرد تا شورای نظامی اش را . يو. آر. شوروی ذکر شده و حاکی از آن است که جی
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ـ تکيه روی کلمات ) تشکيل دھد، اما فرمان کميته مرکزی حزب کمونيست از رژيمی با پايه ھای وسيع حمايت کرد

  از موسوی ـ

فوقاً تذکار يافته را با لست اسامی افراديکه در شوروی تحصيل نظامی نموده و در ھمان روز در قول  ھاینقل وقتی 

: در افغانستان مشخص می گردد. يو. آر. عمليات جنگی سھيم بودند مقايسه نمائيم يک سيمای ناقص تشکيالت جی

  :از جنرال نبی عظيمی) اردو و سياست(کتاب ) ١٣٠(صفحه 

   شورویۀـ تحصيل يافت) خلقی(ان قوای ھوائی کال عبدالقادر پيلوت، رئيس ار ـ دگرو١

  )خلقی( زرھدار ۴ن محمد اسلم وطنجار قومندان کندک در قوای ړ ـ جگ٢

  )پرچمی (ء زرھدار و سرپرست آن قوا۴ن محمد رفيع رئيس ارکان قوای ړ ـ جگ٣

  )خلقی (۴ن شير جان مزدوريار قومندان کندک قوای کندک ړ ـ جگ۴

   شورویۀتحصيل يافتـ       ) خلقی (۴ ـ جگتورن فتح محمد افسر تانکيست قوای ۵

  )پرچمی (۴ ـ تورن محمد داوود عزيزی قومندان تولی قوای ۶

  )پرچمی( توپچی ٨٨ن خليل هللا رئيس ارکان لوای ړ ـ جگ٧

  يافته شوروی تحصيل ـ         ) خلقی(ن اسدهللا سروری افسر قوای ھوائی ړ ـ جگ٨

  تحصيل يافته شوروی     -)خلقی(ون مترولوژ قوای ھوائی ړن سيد داوود تړ ـ جگ٩

  )خلقی(رد ضابط سيد محمد گالب زوی ميخانيک قوای ھوائی  ـ خ١٠

  تحصيل يافته شوروی)               خلقی(ن نظر محمد پيلوت افسر قوای ھوائی ړ ـ جگ١١

  تحصيل يافته شوروی)          خلقی(سر قوائی ھوائی ن غوث الدين پيلوت افړ ـ جگ١٢

  تحصيل يافته شوروی)                پرچمی( ـ تورن وھاب پيلوت افسر قوای ھوائی ١٣

  تحصيل يافته شوروی)         خلقی( گارد جمھوری ۀپيام آمر مخابر  ـ تورن اسد هللا١۴

         تحصيل يافته شوروی)پرچمی(ن گل آقا آمر اوپراسيون گارد جمھوری ړ ـ جگ١۵

  تحصيل يافته شوروی)       پرچمی(ن عبدالحق علومی افسر گارد جمھوری ړ ـ جگ١۶

  )خلقی( زرھدار ۴ ـ تورن مھمند افسر قوای ١٧

  )پرچمی( زرھدار ۴افسر قوای )  عظيمیۀبه گفت( ـ تورن عمر شھيد ١٨

  تحصيل يافته شوروی)  قیخل( کوماندو ۴۴۴ ـ جکتورن محمد يعقوب رئيس ارکان قوای ١٩

  تحصيل يافته شوروی)      خلقی( کوماندو ۴۴۴ ۀی بريدمن امام الدين افسر قطعړ ـ لم٢٠

  )خلقی( ـ جگرن محمد امين افسر قوای زرھدار ٢١

  تحصيل يافته شوروی)          خلقی(ن عبدالحق صمدی ميخانيک قوای ھوائی ړ ـ جگ٢٢

م ـ می کردند، در روز قيام . ه در گارد جمھوری خدمت ـ بخوانيد خيانتک از جمله اين افسران، صاحب منصبانی

بدون شک چھره ھای . در جريان قيام قرار گرفتند و بال درنگ به قيام کنندگان پيوستند)  م. عظيمیۀبه گفت(مسلحانه 

  )ای باال بوده اند ثور اشتراک داشتند اما معروفترين آنھا چھره ھ٧) م.  عظيمیۀبه گفت(زيادی در قيام مسلحانه 

 تحصيل يافتگان شوروی و متباقی درس خيانت در زا تن ٢٢ ھابنابر اعتراف پرچمی جالد نبی عظيمی از جملۀ آن

فرا گرفته بودند، در آن اماکن نيز مانند سالھای اجرای وظيفه در تماس نزديک با ) ليسه حربی و حربی پوھنتون(

که چه  اين. قرار داشتند.) يو. آر. جی(کشورو در نتيجه در دسترس  شوروی و مشاوران آنۀاستادان تحصيل يافت

در ارتش افغانستان به خيانت ) استخبارات ارتش شوروی( عضو رسمی ۀتعداد از آن افراد و ھم پالگان شان به مثاب
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: ويسمکه قصد متھم کردن کس و يا کسانی را داشته باشم به جرأت می توانم بن و جاسوسی اشتغال داشتند بدون آن

با ( آنھا در روز فاجعۀ ثور تأمين ھماھنگی بين. اکثريت قابل مالحظۀ آنھا در ارتباط با آن نھاد جھنمی قرار داشتند

، دوام )تا آنوقت ادغام تشکيالتی بين افسران صورت نگرفته بود) حدخا(که به اقرار تمام رھبران  در نظرداشت اين

را اعدام کند ) رفيع و قادر(ھيچ کس قادر نشد تا (نيت آنھا در ھمه حاالت وتقريباً ھمۀ آنھا در کرسيھای دولتی، مص

، روابط نزديک و ) مراتب بی اھميت تر از آنھا در پوليگونھا به خاک و خون کشانده شدندکه افرادی به در حالی

 سفارت ۀنجات سروری، گالب زوی، وطنجار، مزدوريار به وسيل(تنگاتنگ آنھا در تمام دوره ھا با شوروی ھا 

  .، واقعيت ھای انکار ناپذيريست در خدمت اثبات اين مدعا...)شوروی 

  

  . :ب .ج. ب ـ ک

چه بسی امروز ( نفوذ، پختگی، تشکيالت و امکانات دست داشته در زمان خودش ۀن سازمان که از لحاظ ساحاي

انگلستان، سازمان ) ۶. یآ. ام(امريکا بوده و سازمانھای جاسوسی ديگری چون .) ای. آی. سی(يگانه رقيب ) نيز

سازمان .) ب. ج. ای و ک. آی. سی(و المان را به چيزی نمی گرفت، يکی از د.) د. ان. ب(جاسوسی فرانسه و 

که در اين و يا آن کشور به راه می افتيده يا  ی دوم قرن بيست در اکثر سيالبھای خونينۀجھنمی است که در تمام نيم

 انسانھا پايه ھای قدرت ۀھر دو دست داشته اند و يا يکی به رقابت ديگری بر استخوانھای له شده و اجساد سوخت

  . بنياد گذاشته اندرا غارتگرانۀ شان

فقط در سطوح بسيار باال افراد کامالً (در افغانستان عمدتاً در دو شاخه و تا حدودی مستقل از ھمديگر .) ب. ج. ک(

  .تشکيالت مربوط به خود را به وجود آورده بود) مطمئن شناخت و تماس افقی با ھم داشتند

جاللرھا، شاه محمد دوست ھا، جيالنی باختری ھا، محتاط حسن شرق ھا، (اولی از بين کارمندان بلند رتبۀ دولتی 

که از حمايت ھمديگر برخوردار بودند از قرار  و عدۀ بيشمار ديگری انتخاب و ضمن آن...) ھا، داکتر صديق ھا 

روابط اين بخش تشکيالت .  تشکيالتی و تنگانتگ با ھمديگر قرار داشتندۀمعلوم بنابر جو اختناق حاکم کمتر در رابط

که با آنھا  یدر افغانستان و از طريق مشاوران روسي.) ب. ج. ک(بنابر شواھد زير نظر فرد اول .) ب. ج. ک(

که در تمام  چنانچه با وجودی. رابطۀ مسلکی و اداری داشتند تأمين شده کمترين سندی را از خود در قفا نمی گذاشتند

دانستند اما دولتھا اگر ھم می خواستند، سندی را برای می .) ب. ج. ک(ادوار مردم عمق روابط چنين افرادی را با 

 جدی کوس رسوائی شورويھا را بلند تر از آن به ۶که فاجعۀ ثور و سياه روز  ارتباط آنھا در دست نداشتند، تا اين

که .) ب. ج. ک(اين بخش تشکيالت .  خود را بيشتر از آن پنھان دارند ئیهد جواسيس حرفنصدا درآورد که بتوان

 گسترش فوق العاده يافته عدۀ زيادی از رھبران مذھبی سنتی ،بود بنابر ضرورتھا) د مستقلتشکيالت افرا (مسمی به

و مکتبی را به عالوۀ قسمت اعظم مھاجران پاره دريائی که قبالً به افغانستان آمده و برخی از آنھا به مقامات عاليه 

وظايف اين افراد به عالوۀ .  در خود متشکل ساخته بودنيز رسيده بودند، چه قبل از فاجعۀ ثور و چه بعد از آن

، آماده نمودن زمينه ھا برای آن نھاد در جذب و تشکل ساير ھواخواھانش و .)ب. ج. ک(جاسوسی مستقم برای 

  .در ادارات دولتی، تشکيل می داد.) ب. ج. ک(زمينه سازی ارتقای افراد مورد نظر 

 تدارک سازمانی حمالت بعدی سازمان يافته، در تمام دوران حيات ۀبشاخۀ دومی که از لحاظ گستردگی به مثا

اين حزب که از ھمان آغاز ايجاد، علت وجودی اش . بود) حدخا(ننگينش نقش ستون پنجم را بازی می کردند، احاد 

ران که حامل اميال و آرزوھای تزا  دالل دولتی می ساخت، در تکامل خود از حزبیۀرا حفظ و تأمين منافع سرماي
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 !!  افغانۀ شاخۀو وابسته به نھاد جاسوسی آنکشور استحاله شده، عمدتاً به مثابيد کرملن بودند به عوامل اجرائی جد

  .اجرای وظيفه می نمودند.) ش. ب. ک. ح(و .) ب. ج. ک(

تأمين می .) ب. ج. ک( تشکيالتی تا کدام سطح به صورت مستقيم توسط عوامل روسی ۀکه روابط اين شاخ اين

که قسمت  بود دشوار است قضاوت نمود، چه با آن.) ب. ج. ک !! ( تا کدام سطح به دوش اعضای افغانرديد وگ

ضمن تماسھای رسمی ھنگام تحصيل و کار در ادارات، امکان تماس با مشاوران شوروی را ) حدخا(اعظم افراد 

ل است بتوان حکم نمود که ھمۀ آنھا در تماس داشتند و عمالً با آنھا در تماس  و دارای بھترين روابط نيز بودند مشک

اين مشکل نه بدان خاطر بود که . قرار داشتند و بدين طريق آگاھانه جاسوس روسھا بودند.) ب. ج. ک(مستقيم با 

 مستقيم، اوالً خطرات امنيتی بوده و در ۀخواستار آن نبودند بلکه عامل محدود کنند) حدخا(گويا روسھا و يا صفوف 

روشن ساخته است، اين رھبران نيز نمی خواستند تا صفوف در تماس ) حدخا(که عملکرد رھبری  ائیثانی تا ج

  .مستقيم با روسھا قرار گيرند چه در آنصورت خود ايشان را خطر بی اعتمادی سبکدوشی تھديد می کرد

. ج. ک(کی با از ھردو جناح در يک رقابت افسارگسيخته به غرض نزدي) حدخا(که رھبری  در ھر صورت از اين

 وجود ندارد، زيرا يک نظر اجمالی به  ایهو به دست آوردن عضويت آن در تالش بودند جای ھيچ مناقش.) ب

ھای کشتمند ھنگام مظلوم نمائی اين نکته را به صراحت  غوربندی، سيستانی و خطاۀنوشته ھای تا حدودی فيلتر نشد

 يک عامل بيمقدار به مقامات آن سازمان گزارش داده ۀه مثاببيان می دارد که آنھا در خدمت شوروی قرار داشته و ب

  .تعيين می گرديد.) ب. ج. ک(خطوط کار و عملکرد آنھا نيز به وسيلۀ 

  : از قول ببرک چنين آمده است١٣١ و ۴١۶به نقل از کتاب ھريسن در صفحات 

داد که کمی بعد از کودتا به ) هسينگھ. کا. اس(کارمل اين گزارش را به : " بخش پاورقی ھا می خوانيم۴١۶ ۀصفح

  "سفارت ھند در کابل برگزيده شد

ويليوز (، .)ب. ج. ک( عمده وی با ۀببرک کارمل اظھار کرده است که رابط: " ھمان کتاب می خوانيم٣١ ۀدر صفح

شد، نيز در قدرت آن سھيم با) حدخا(او را برای ايجاد يک رژيم ائتالفی به رياست غير کمونستھا که ) او سادچی

  .ترغيب می کرد

  ادامه دارد
  


