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 ش میشود که :ادرقلمرو تاریخ برای اولین بارف

.بود« سيا»هللا امين جاسوس  حفيظ  

 .اندبه افغانستان کشارتش سرخ را «سيا»
 ("6)"رادیوی دولتی فرانسه                                              

 

درامتداد گذرگاه پرمخاطرۀ تاریخ ،قایق طوفانزدۀ افغانستان ، که  پیوسهت  اسهیرطوفانبا  هود درواپسهین 
عقب مانی وعق گرائی  عدالتی،، ی ظلمتفرودستی ،سده های اخیر، ،پس ازع ورازمع رگاه ستم ،فقر،

خورشیدی،  ها رخهداد یقیهام مسهل"ان ی ،که  ظهاهر  ، ه   (7531) ، درست س  ونیم ده  ق ل درهفتم ثور
فرمان "زب دموکراتیک خلق افغانسهتان، راه افتیهد، ا گشهایف افقگهاه کوتهاه مهدت ،رفته  رفته   ها مهو  

،درسههمت مخههالد رودخانهه  شههناکرد،ودرمیعادگاه نیرپیشهه ینی شههده ودرکرانهه  هههای  پههرتمطم  سههواری
دسهههتی وت هههانی  ایکپتهههانی ن کههه   رم یسهههتارۀ سهههر  انقهههمب سهههاهلی نا شنا،از نسهههوی اقیانوسهههبا ودرهم

 یرا،درج ین داشت ازدرون و یرون  ما  قرارداده شد.

 ازتاب ایهن رخداد،گسهترۀ  زرگهی را درمقیهاس داخلهی ،منطقهوی وجبهانی ا"تواکرد،وتخهادهای خفته  
ود ازژرفها  ه  جوئی های تهاریخی  ه ورقا تبای  زرگ جبانی را ک   میخت   ا کین  ورزی و"س انتقام

 ه  تهاکنون ایهن رخهداد و ازتهاب "قیقهی  ن واقع ینانه  سطح  یهرون کشید.سهوگواران ،"ول انگیزشهبای 
،و هرای عمومی افکهار هرای ت"ریهد شهده ،دریهک شگردمبندسهی  دریغهااست .  قلمفرسائی شدهندرت 

فکتورعمهدۀ مستورساختن دستان  لوده،درق هال "هوادن ناهنجار،دریهک رویکردسهاده ، هدون م"اسه ات 
ی"زب دموکراتیهک   ،خارجی ،فقط  صورت ُکل و دون تمایزسیاسی ،سازمانی ،پرکتیکی وهدایتگری

اف،ک  دریهن یگنهداب طمئهیی نوطه  ورشهد،  لرنم اراده،وخواست  رمانی ومرامیخلق افغانستانی،ع
 درعصههر"اکمیت ، ههویژه پههس ازت"ههول ششههم اف،،خهمد همهه  کارکردهههای وطنپرسههتات  و بیخواهانهه  

جدی،وایجادخطوط نوین سیاسی ، ک   ا رنگ انساندوستی ،مشارکت ملی ،تقوا ،عهدالت، زادی،وترقی 
دشمنان وطن،و سخن سرایان مذد گیرشان،ویا  رخی نا گاهان ،کاوشگران جبنم  ذین یافت   ود ، وسیل 

  ن، طرزیکجان هه  مسههئول زده   ازیبههای عقههب پرده،دریههک قخههاوت نیرمنصههفان  وپیشههداوری شههتاب
  .قلمداد می گرددروزگاران ،

جائی مقدور،نمائی واقعی،این "ریانات را رپای  ،درین جستار  رپای  داشت  های نوین،سعی مینمایم ،تا 
"قههایق تههاریخی وازعقههب عینههک، قلمپههردازان خههرد ورز و اوجههدان ،  ههویژه کار گاهههان وکارشناسههان 

جریانههات پههی درپههی را،کهه  منههت   هه  وقههو  ئههی سیاسههی جبههان نههرب ، هه  تصویرکشههیده وسلسههل  زنجیر



  

"قههایق "ههوادن، "رانزا وسههرانجام ،عامههل اعههزام ارتههف شههوروی درافغانسههتان شههد،   کنکههاف گرفتهه  و
 پاکیزه را ازدرون  وارها  یرون  رم .

 دیبیست ،انگارک  ، سکانی فرماندهیی "زب از کف  عمال یسیا ی  یرون  ود،و"زب درخط  رناموی 
ومههرام ق ههول شههده اف،دریههن مسههیرپیف رفت،افقگههاه نوید خشههی را  هها یههک  ههرخف وم تنههی  رتعبههدات 

دراماتیک، ههها تغیرفصهههل دردنهههاد تهههاریخ ،در"یهههات سیاسهههی،اجتماعی واقتصهههادی  جامعههه  افغانسهههتان 
نگ دیگههری گشههود،اما ایههن روزنهه  ههها ، ههم انقطهها  و ههزودی  اتباجمههات  ههزرگ ازانسههوی اقیانوسههبا،ر

گاه نرب،ارتجا  عرب ،دشمنان منطقهوی ،مجاههدین وتروریسهتان اردوجست ودرزیرخر ات مرگ ار
جبانی،ک  نقف جنگ  وران ینیا تی ی را درپروژۀ  زرگ استعمار جبانی ایفانمودند، انروب مهییوس 

 انگیز،   پایان رسید.

 ا اعزام ارتف شوروی درافغانستان،ک     دعوت "فهیظ   امهین صهورت گرفت، نهان هیهوتی افتهرا 

را درزیرا رهای تاریک دروغ درههم دنیا  رخاست،ک   سمان   های نر ی رسان"وزۀ غاتی،از میزت لی

شت خهویف را ذاخ ار ینیویارد دیلییسرگی،خ رنگار Jim Gallagher ی  قایپی اند. نان   درین مورد

 نین  هه  درخصههوف فعالیههت ناوگههان هههای ت لیغههاتی نههرب علیهه  جمبههوری دموکراتیههک افغانسههتان،

تصویرمیکشد:ی  عد از اعزام نیروهای ات"اد شوروی درافغانستان ،جیمی کارتر رئیس جمبور ایاتت 

کا هل همه  دین اسمم را درافغانستان پامال نموده ،وهمین اکنون، ،مت"دۀ  مریکا،نریوکشید ،ک  روسبا

درافغانسهههتان  شهههورویوکنترول اوخههها   صهههورت ُکهههل دردسهههت ارتهههف ،در  تهههف جنهههگ میسهههوزد

من ومیهت یتجهاوزی شهوروی دعهوت کرد.امها،رسان  های نر ی را    سرایف نغمه  م"ک ارتر،کاست.

منتظره،صهدای نیرعهازم کا هل شهدم ،درمیهدان ههوائی کا هل  طرز7891زمانیک     تاریخ نبم جنوری 

 ذان ُمههم را شههنیدم ودیههدم کهه  درداخههل میههدان هههوائی ،مههردم  هه  ع ههادت مههی پردازنههد، وکنتههرول میههدان 

کا ل ،و زادی مردم  رای این خ رنگار ا دیدن مناظر صلح  میزر ازان افغانستان قراردارد.،دردست س

 ،ودروغ ههای عریهان  ایهن تناقخهات ها مشهاهدۀ ادای مناسک دینی،وتسلط ارتف افغانسهتان  رجامعه  ،

 یمی کشد ! ا خشم ونا امیدی فریاد تجرم 

دریههههن  ههههاب  ارسههههالی ،توسههههط خ رنگههههاران نر ههههی، متنههههاق    هههها توجهههه   هههه  گزارشههههات او سههههپس

 ازی خطرناکی  نام  زکشی دارند،ک   وسیل  اسهب ههای زی ها وشهگفت انگیز هراه  یکافغانبامینگارد:ی

گوسههال   ههی سههر، مثههل تههو  ،) ازی کهه  موردسههتایف اسههکندر ک یر،قرارداشههت(، نبا  هه  دن ههال مههی افتههد

ا هل قنیر ر ایهد و شهکل  ،گوسهال  رامیکنهد تا تمفسهوارکاران، مخهره یکهی از ،تادرمی  یند،درپرواز

یدایرۀ "مل یپرتاب نماید،نذای ک  تنبا  رای سگان وپوسیدگی،در گیاستفاده در"الت خونین وخمیره 

 ،،   افغانستان ریختنهد،و ا جهان گذشهتی(9178)های جنوری همان سال خ رنگارانیک  درروز است. ن

سرخط خ ری روزنام  های درم"  جنگیی ک  ی ال تزدند،جوتن را درجستجوی یجنگی"وم  شبر

 نو   زکشی پرمخاطرۀ افغانی  ود.شده  ود، طریقی ک  نرب خود،درگیرشعل  ورق آل نر ی 

"هملی ی نرا درمیدان خون  لود را،   تازیان  زدند و ی"قیقتی ،   عو  گوسال   ی سرنر ی ها،اما 

 (7)ی.  ود هاتنبا  رای سگ ک   ال ت  نذای.پرتاب کردند

درراسههتای اههههداد راه هههردی خههود، کهههوره زار تهههف جنهههگ را  وشهههرکامجرمی شهههان،  دینسههان،نر ی

جبنمی  فریدنهههد درخهههط سهههقوط نظهههام ،و رگشهههت ارتجههها  درکشهههور،درافغانسهههتان شهههعل  ورسهههاخت  و

پسمنظرفروپاشی جمبوری دموکراتیهک افغانسهتان، وتسهلط ارتجها  سهیاه درجامعه ،وتباجم نهرب اما،.

درکشور،تصویرو"شت انگیزی را درجبان امروز    نمهایف گذاشهت  وسهقوط وجدل  ا تروریسم وناتو



  

،تیثرات عمیق نخ گان واندیشمندان جبان را  راگیخت  است. نان    یجمبوری دموکراتیک افغانستانی

ی کانهادا  Winnipeg ی، اسهتاد و م"قهق ارشهد در دانشهگاه ی John Ryan درین خصوف پروفیسور ی

البای "ههوادن یانقم ههی یدرافغانسههتان  ههوده اسههت ،ازمزیههت ههها ودسههت  وردهههای جمبههوری کهه  درسهه

دموکراتیهههک افغانسهههتان  ههها "سهههرت یهههادنموده و نقهههف یسهههی  ی ای یونماینهههدۀ  ن ی"فهههیظ   امهههینی 

رادرواژگونی "زب ونظام  رجست  ساخت  ودر خصوف این جریان نم انگیز درمقال  ت"ت عنهوان ی 

تروریسههم  طال ههان و کهه  سههالبای اخیردرگیرودارن ههرد ناتو ههاذیرتراژیههدی افغانسههتان یداسههتان پایههان ناپ

 :(2) نین مینگارد،نگارف یافت ،

 افغانستان تراژیدیپایان ناپذیرداستان 

 یزیی را ک  من گیچ کننده یافتم ع ارت ازین  ود ک  رسان  های نر ی هرگز،"تی  رای یک زمان ی
کوتاه هم تذکرنداد،ک  افغانستان، زمانی ازیک نظام مترقی سیکوتر    "مایت وسیع مردم، رخوردار 

امین  ود. نظامی ک  رفورم ههای ترقیخواهانه  را  ه  تصهویب رسهاند،و"قوق مسهاوی را  هرای زنهان ته
نمود.این ت"وتت،نظام افغانسهتان را سهوی قهرن  یسهتم ههدایت مینمود.طوریکه  دانشهمند علهوم سیاسهی 

:  عههد از تیسههیس نظههام ، ا عههاد تغیههرات در"ومهه  ، اظبههارنمود 7818 ریتانیهها یفردهالیههدی یدرمههاه مههی 
نظامی می  هود کشور،طی یک سال گذشت ،ا"تماآلمعادل دوقرن  وده  اشد. "ات ممکن  ن رژیم، نو  

 ک  ا"تماآلهم نرب وهم اکثریت مردم افغانستان ،از ن "مایت مینمود.
ایهن پژوهشهگر ا  ه و"سهرت پرسشهی را مطهرد نمهوده ومینگهارد:ی اما، هاتی ایهن نظهام  ه   مهد  ق هل 
ازاعزام ارتف شوروی درافغانستان ،این نظام مدتبا ق ل  وسیل  یسهیای ومجاههدین ،تخهعید شهده و ه  

فت   ود. نبها  اعهن  هرانگیختن وقهایع تر ژیهد وویرانهی کشهورگردیدند وتجهرم مقهدرات اف  ه  ت"لیل ر
 "وادن مصی ت اریازدهم سپتم ردرایاتت مت"دۀ  مریکا و "رانات نم انگیزکنونی گره یافت.

جان رایههان ،کهه  خههود یکههی ازشههاهدان عینههی ت"ههوتت سههالباییانقمب ی درافغانسههتان  ود، هها پروفیسههور
های عینی درین خصوف  نین مینگهارد:ی من، ه  "هد کهافی ازاق هال  لنهد  رخوردار هودم که   رداشت 

،یعنهی شهف مهاه  عهد ازتاسهیس نظهام ترقیخواه،درکا هل  هودم.من ازپشهاور،ازطریق 7819درماه نوام ر 
کوتل خی ر،   کا ل سفرنموده و ندین هفت  را درشبرکا ل و"وم  روستائی  ن سپری نمودم. درزمان 

ی،مهدتی یکسهال را در سهیا درپهروژه  Winnipegبای دانشگاهی خود،   "ین استاد دانشگاهی  مرخصی
هههای پژوهشههبای زراعتههی ، ههرای کههار رد مطالعههات مسههتند فارمبهها ،وانجههام هفتههاد مطالعهه  در دوازده 

 کشور،ک  ازجاپان  نازیافت ،و ا مطالعات  بارفارم درافغانستان پایان یافت ، سر ردم . 

، وسیل  عناصرانقم ی  ه  قهدرت دسهت یافهت. ن زمهان ، طهور"یرت انگیهز، زمهان صهلح این "کومت
 هههههههود،ومن ازهمکهههههههاری کامهههههههل مقامهههههههات ومسهههههههاعدتبای فاکولتههههههه  زراعهههههههت دانشهههههههگاه کا هههههههل 
 رخوردارشدم.دردانشگاه،رئیس و رخی استادان وپروفیسوران ،راجع  ه  تهاریخ افغانسهتان،موقعیتبای 

 ب،معلومات مختصرارائی  نمودند.  اقتصادی وانگیزشبای رخداد انقم

 ر"سههههب اظبهههههارات رئهههههیس دانشهههههگاه واسههههتادان،اکثریت تهههههوده ههههههای مهههههردم افغانستان،درسهههههالبای 
 ه  ،کشاورزان  ودند،اما سیستم زمینهداری،درزمان فیودالیسهم،ازتغییرات تزم  رخوردارنگردید.7811

مجموعه  شهبروندان روسهتائی را  مقیاسی س ی  را رزمین،درمالکیت یس  یفیصداز فیوداتنی  هود که 
 سههههیاری دهههههاقین  ههههی زمین، هههه  "یههههن مسههههتاجرویااجاره داران دریههههن زمههههین ههههها تشههههکیل مینمودند.

کم "اصل،مالکین زمین،ازس  "ص  دو "ص  ودرزمین های "اصل خیهز،از کارمیکردند.درزمینبای 
داران زمهین، .درین صورت اجاره پن  "ص   بار "ص ،سبم تولیدی م"صوتت را،"اصل میداشتند

 ا"صهول کمتههرین م"صههوتت  ههرای تغذیهه  فامیههل خههویف دسههت وپنجهه  نههرم مینمودنههد.تا "ههدودی روی 
(سقوط داده شد،اماهی گون  7815همین دتئیل و"شتناد جریان های روستائی،شاه افغانستان درسال )

 رویکار مد.رفورمبای زراعتی پدیدارنگردید،و"کومت جدید،   "ین یک نظام است دای،فاسد،ومنفور،



  

تف    "مایت مهردم ،   تعقیب تظاهرات  زرگ،درمقا ل کا  ریاست جمبوری،ار7819اپریل  21 در
 (5) ا گارد ریاست جمبوری،نظام سقوط داده شد.  رخاست،و عد ازن رد مختصر

افسههران نظامی،سههپس ره ههران یمارکسیسههتی! را از قیههد زنههدان رهههانموده واز"ههزب مر ههوط دعههوت 
 نمودند تا"کومت رات"ت ره ری نورم"مد تره کی تشکیل نماید. 

 
ارتههف  خههاطری ازیمارکسیسههتبای "مایههت نمود،کهه  ایشههان یگانهه  افههرادی  ودند،کهه  دارائههی پروگههرام 

 ،اقتصادی واجتماعی  ودند.یو رنام  معین  رای رفورم مترقی زراعتی
نویسههنده درخصههوف  ر سههب هههای  ازارت لیغههاتی نقههف ات"ههاد شههوروی دریههن رخههداد اشههاره نمههوده 

 ها اینکه  مینگارد:ی  طریقی ک  "کومهت یمارکسیسهتیی،   قهدرت رسهید،کامآل یهک "ادثه  ط یعهی  ود.
CIA نسهه ت  هه  وقههو  ایههن ،ات"ههاد شههوروی را دریههن واقعهه  مقصرمیپنداشههت،اما درواقع،ات"ادشههوروی

 جریان،خود،   "یرت فرورفت .
 

  ها رفورم
 

جنجال  فرین،امها ازنمود .، رخهی ایهن رفورمبها  سهیار"کومت ،   رفورم های خروری وگسهترده  نه
  سیارمردم پسند  وده و   "مایت واستق ال مردم مواج  گردید. أاکثر

شهدند،مراق ت ههای  بداشهتی،وفکتورتعلیم جدائی دین ازدولت پدید  مد،ات"ادیه  ههای کهارگری ،قهانونی 
وتر یهه  ، هه  اولویههت کههاری نظههام در مههد، رای زنههان "قههوق مسههاوی اعطاگردیههد،دختران  هه  مکتههب 
میرفتند،عروسی اطفال ودختران نا الغ،نیرقهانونی خوانهده شهد،وپرداخت مبریه  ههای فیهودالی متوقهد 

 ساخت  شد.
فیصهد 22ران وسهود خهوارانی که  اقرخداری دهاقین اززمیند،الغای اسناد 7819   تاریخ اول سپتم ر 

مفههاد خههویف را وخههع مینمودنههد ،  هه  تصههویب رسههید.پروگرام رفههورم هههای زمههین پیوسههت  انکشههاد 
مینمود،وانتظارمیرفههت کهه   ههرای همهه خانواده هههای زار  شههامل یزمههین داران ی ،معههادل مقدارمسههاوی 

  زمین توزیع گردد.ی

 
خشخاف را    مثا   لوکوموتید ماشین جنگ ،   ا تکار یسیا ی پیوند داده  پروفیسورجان رایان، زر 

مینویسد:ی  ازطریق دانشگاه کا ل ،پروژه ت"قیقاتی خویف را    مساعدت یک پروفیسورزراعت  هراه 
سههپری نمههوده ،و هها  خشههی وسههیع از دهههاقین صهه" ت م و ههیف ازیههک هفتهه  را در"ومهه  کشورانههداخت

د م"صههوتت متنههو  زراعتههی ومالههداری  ودنههد واساسن،افغانسههتان در"ههوزۀ نمودم.دهههاقین سههرگرم تولیهه
تولید موادنهذائی،یک کشهورخودکفا  هود. رخمد موجودیهت مهزار  خشهخاف درمنهاطق شهمال نر هی 

درافغانسهههتان دیهههده نمهههی شهههد وم"صهههوتت هد ان  ودم، ههه  هی وجههه  ایهههن پدیهههده پاکسهههتان کههه  مهههن شههها
 فغانستان  ود.کشمف،ازاقمم عمدۀ صادراتی م"صوتت ا

تروی  زر  خشخاف،  وسهیل  یسهی  ی ای ی که  مجاههدین را ره هری میکرد، ه  منظور"مایهت مهالی 
  نبا درتباجمات شان علی  نظام وقت درافغانستان تروی  یافت،وکشت خشخاف کماکان ادام  یافت. 

 
میدههد:ی دههاقین،از نویسنده وخع اجتماعی وفرهنگی اقشاراجتماعی را مورد  ررسی قهرارداده ادامه  

 مههدن نظههام نههوین مسههرور ودند.من ی را  دسههت  وردنههد،اکثر  ا رویکارطریههق رفورمبا،مزایههای معینهه
داستانبای اشک اری را راجع    زندگی ناهنجاردهاقین شهنیدم ،دریهافتم که   گونه  دههاقین زمهین ههای 

یق نزدیهک  ه  نصهفی خویف را    علت عدم توانائی پرداخت های قرو  شهان ازدسهت دادند. هدینطر
ازدهههاقین کشههورک  خانههه  ههها وزمهههین هههای شهههان  هه  تملهههک زمینههداران در مهههد، رپیکر خههویف زخهههم 

هم نان تعدای زیادی این مردم قرو  زمیندارانی را  رشان  های خویف "مل مینمودند،ک   رداشتند.
 نههرا نمههی  پرداختتصههور ازازپههدران وپههدرکمن هههای شههان  ههرای شههان میههران مانههده  ود،و نبههاهرگز 



  

 نههدین تههن ایشههان  ههرایم گفتند،کهه  الغههای ایههن سههند قههر ،  هه  معنههای ت"ههاید خداونههدی تلقههی  نمودنههد.
.سپس درجریان ص" ت  ا دوکانهداران کا هل دریهافتم که   نبها نیزازانکشهافات نوین،مسهرور  ه  میگردد

یست ،مارکسنظرمیرسیدند.یکی از نبا  رایم گفت ک   صورت قطع  اورمند نیست ک  ره ران "کومت
دههاقین ازامکهان داشهتن  اکنهون ، امورمذه ی مهان مداخله  نمهی نماینهد. ون اشند.  راک   نبا هرگزدر

هیچ شهکایتی نداشهتند. یزیرا که   ه   شهم نگهاه دنهد،نتای  کسهب وکارپرسهود  ود،لهذاپول ،  رخوردار و
در رخهی ازم"همت  ه  میکردم ع ارت ازتامین زندگی صلح  میز  ود،وتنبا  ند پهولیس وافهراد ارتهف 

 شم میخوردند.زنبا  رط ق تمایل شان  ا ل اسبای دلخواه  راست   ودند،من فوتوگرافی یهک منظهره را 
دریک ایستگاه سرویس دارم،ک  نشان میدهد یک خانم  ا  رقع مل س  وده وخانم دیگر ها ل اسهبای نهو  

ی مرسهومی ودسهتارعنعنوی نر ی  راست   نظرمیرسد. یک مرد درل اس یک تهاجرودیگری درل اسهبا
 مل س  ود. نین ص"ن  های  میخت   ا رنگ های ملی وفراملی،کامم معمول  ود.ی

 
نقف ممها را در رانگیختن تخادهای خشم  لودجامع  ومهردم جهدی تلقهی نمهوده ادامه  این پژوهشگر، 

وی افهق نگهاه میدهد:ی دون شک، نظرمیرسید ک  این یک نظام اصلی ط یعی  وده ومردم     ینهدۀ و سه
مینمودند.مسلمن جریان "قوق زن وپروسه  تعلهیم تر یه  جنجهال  رانگیهز  ود،وممههای متعصهب و نیهاد 
گرکمپاین ت لیغاتی خویف راعلی  این رویکرد  راه انداختند.عموه  ران    تعداد یدوصد وپنجاه هزاری 

ها عصیان نمودند.درمساجد،انبا  مم ازجمل  زمینداران  ودند،و نبا  ا "رارت زیاد در را راین رفورم
دهههاقین راترنیههب نمودنههد تهها در را رپمنبههای "کومههت  هه  پاخیزنههد زیههرا ازمنظرگههاه دیههد انبهها ،ایههن 
تنباخداونههد اسههت کهه  زمههین را  ههرای  نبهها اعطامیههدارد.درواقع اکثر همینگونهه  مههردم وهههواداران فریههب 

زیرشهده وت"هت نهام مباجردر نجها اسهکان خوردۀ  نبها یکجها  ها سهود خهواران  ودند،که  درپاکسهتان سرا
 گزیدند.

 نجامردمانی هم  ودند ک  ن  تنباد در را ررفورم های زراعتی    مخالفت  رخاستند  ل درمقا ل سائیر 
 رفورمبا مانند رفورم های اقتصادی واجتماعی مخالد  ودند.ی

،نظرافگنهههده مهههی درتهههداوم ایهههن پهههژوهف ،نویسهههنده ، درراسهههتای نقهههف اصهههلی ایهههاتت مت"هههدۀ  مریکا
نویسد:یاما نجا مخالد  سیارنیرومند تری دیگری نیز در را ر"کومت وجود داشت،این ایهاتت مت"هده 

کههه  گویههها ایهههن نظام،مارکسیسهههتی نامیهههده میشهههد،   مخالفهههت کههها  هههود کههه  در را هههراین نظهههام  خاطر مری
"یت از سوی  عدازصدورمجوز صم7818سوم جوتی ر ناز   گون  نیررسمی اما  عد از رخاست.د

همهرا  اپاکسهتان وعر سهتان سعودی،مسهاعدت ههای  CIAیکارتری رئیس جمبورایاتت مت"دۀ  مریکها، 
نظامی وکمک های  موزشی خویف را  رای مسلمانان  نیادگر،ک   عد   نام یمجاههدینی ویها یم هارزین 

]مجاهدین[یمعادل اخمقهی در"قیقت رونالد ریگن  یان نمودک   نبا  زادیخواهیمسماگردیدند، نازنمودند.
 پدران  نیادگذار مریکا هستند.ی

 

 ی نقش یک جاسوس سودرفرا
 

نویسنده این مقال ،م تنی  رمدارد وشواهدمعت ر، نقف ی"فیظ   امینیرا    "ین جاسوسیسیا 
فاز دوم یدرویرانگریبای نظام وجامع   طرزجدی،موردارزیا ی قرارداده خاطرنشان میسازد:ی 

استراتیژی خد انقم ی ایاتت مت"دۀ  مریکا شامل مردی  نام ی"فیظ   امینی میگردد.درسالبای 
یایاتت مت"ده  مریکا ت"صیل مینمود،وهم نان  Stanfordدر دانشگاه ی یامینیزمانی ک  7891

ی سازمان درجریان  ازدید مجدداف ازایاتت مت"دۀ  مریکا، نظرمیرسد ک  "فیظ   امین ازسو
CIA استخدام شده ودو اره    افغانستان فرستاده شد.امین ، بان  جست ک  او یک مارکسیست تندرو،

در درون نظام تره کی نفوذکرد. ا وجودی ک  این جریان رسمن،انتشار  CIAاست.ازطریق او ود ک  
 .(2)میرساندنیافت  است،اما اینجاشواهد  نیادینی وجوددارد ک  ص"ت این نظری  را    اث ات 

                                     



  

، ازتا دهنهدۀ روشهی  هود که  یهک  اقتهدارف دون درنظر داشت اسناد درین خصوف،رفتاراو درزمان 
لی قههدرت اجنههتی سههیای  ایههد  ن اعمههال را انجههام میداد.اوهوشههیاران  راه خههویف را  سههوی نرد ههان عهها

کودتهای ،او7818سهپتم ر"ین صهدراعظم جها خهوف کرد.درپس    دفا  وس ازنمود،اول    "ین وزیر
خویف را راه اندازی نمود،قدرت نظام را تصا"ب کرد،نورم"مد تره کی را    قتل رساند،سهپس همه  
هوادران تره کی رایا    کشتارگاه فرستاد،ویازندانی وت عید ساخت.امین سپس    ترفنهدی متوصهل شهد 

مایهد.او قهوانین اژدههایی وسهختی را علیه  رو"هانیون مسهلمان تا اعت ارنظام یماکسیستیی را دگرگهون ن
 کشوروخع نمود،تا هدفمندان   نبا را یشترازنظام  یگان  سازد.ی

 
درتداوم این  "ن،پروفیسورجان رایان می نویسد:یدرزمان "اکمیت امین رفهورم ههای مترقهی متوقهد 

ن ارشد ارتف یا  ا ت"مل تنزیهل مقهام ساخت  شد،وهزاران انسان    قفس  های زندان افگنده شدند.افسرا
پای  های رسیدند،و ا این رویکرد،اوده شدند ویاهم    قتل ن   وظاید پسید سوق یافتند،یا    زندان افگ

 ارتف را متزلزل ساخت.
تا    تعداد هزاران  نانرا تسلیح نموده عین زمان، یسی  ی ایی رای مجاهدین  موزف نظامی داده ودر

تباجم نموده و طورویژه کلینیک های ص"ی ومکاتب را ویهران ومعلمهین را جنگاوردر خشبای کشور
هرگاه معلمههین  ههادختران مههتعلم دریههک صههند دیههده میشدند،کشههت  میشههدند و عخههن  هه  قتههل رسههانیدند.

ده مجاهههدین در"خههوراطفال، شههکم هههای شههان دریههده میشههد.درجریان سهه  ماه، هها اقههدامات هماهنههگ شهه
 وپالیسی های معکوس "فیظاهلل امین،تقری ن پای  های نظام ماکسیستی درهم شکست. 

این موخو  قا ل یاد داشت است ک  طی این مدت زمان یامینی، اشهارژدافیر و رخهی مهامورین دیگهر 
ه ی خهوایاتت مت"دۀ  مریکا درکا ل ،ممقات های متعددی را  رگذارنمود.او هم نان مشهاورین س  یف ر 

را هه  پاکسههتان  طرزمخفیانهه  فرسههتاد تهها  هها ره ر لنههد پایهه  مجاهههدین یگل ههدین "کمتیههاری درپاکسهههتان 
 .،دیدارنماید

واخ"نیامین، پمن های دیگری را  رای تدارد یکودتای یدیگرطرا"ی نموده  ود،تا تمامی نیروهای 
،تهای نظهام  نیهادگرای  مترقی را دردرون دولت ،نها ود نمهوده وسهپس  ها نیروههای مجاههدین یکجها شهده

اسههممی یراتشههکیل ،وخههود را  هه  "یههن رئههیس جمبههور و"کمتیههار را  هه  "یههن صههدراعظم  ن دولههت 
  گمارد.ی

 

 "سرخ "ارتش ودخول،"سبز"ارتشورود 
  

نویسنده درراستای سقوط مرگ ار"فیظ   امین ونقف ارتف شوروی  نین مهی نگهارد:ی امها، درپایهان 
 وسههیل  دسههت  هههای نظههامی ارتههف افغانسههتان هوادارنورم"مههد تههره کههی ویهها ،یامینی،یهها 7818دسههام ر

دشواراسهت.اما و ه  قتهل رسهید، تفکیهک "قیقهت هنوز  وسیسل  سر ازان ات"اد شوروی ،سقوط داده شد
نظریهه  نالههب وقا ههل ق ههول اینسههت،ک  ایههن جریههان  وسههیل  ارتههف شههوروی  هه  اجراگذاشههت  شههد،اماات"اد 

 تکذیب مینمود. شوروی پیوست  این نگرف را
 ه   رگردان[-ششهم جهدیروزق ل از78]"قیقت اینست ک   رخی از نیروهای شوروی دریهشتم دسم ری

دعهههوت مقامهههات افغانسههههتان،در ن کشهههورجا جا گردیدنههههد.این همههه  "قهههایق در پههههردۀ سیاسهههت جنههههگ 
 سرد،ا ر لود نگبداشت  شد،و   "ین یک پدیدۀ تیره  اقی ماند.ی

ام خونتای امین را    کنکاف گرفت  و"هول ت"هوتت ششهم جهدی و ازتهاب نویسنده تصویرنم انگیز نظ
 ا سقوط نظام امین،جشن  زرگ درافغانستان، راه افتید،  ه  تعهداد یده ههزاریتن  ن  نین می نگارد: ی 

  رد کارمل) عد از رگشت ت عیدازکشور کوسلواکیا ، اززندان رها گردیدند.  وانیک  زندانیان سیاسی 
جمبهوری را  هدوف گرفهت. هرگهاه ،او خود،مینمد، ه  "یهن یقبرمهانی،مورد سهتایف  (زعامت ریاست
 . قرارمیگرفت

 



  

  Seligی  قهای ی  ا اقت اس ازWilliam Blumی   قای خصوف ماهیت "کومات  عد ازششم جدیدراما 

Harrison  داکترنجیب  ، ا وجود وخعیت "کومت  ،رژیم کارمل،سپس7891یمی نگارد:یدرسالبای

اخطراری جنگ، رنام  نوسازی ومدرنیزاسیون را  خاطر توسهع  نظهام انجهام دادند: نبا،سیسهتم  هرق 

رفههورم هههای زراعتههی وسههواد  مههوزی را ،و داده گسههترفرسههانی وکلینیههک هههای صهه"ی را  هه  قرام

ه سیل  یامینیم" وس شده  ودند،رها نمودسی ک   طورنیرقانونی  و کارجستند،تعداد زیاد زندانیان سیا

توجهه   هه  مههدار  "ز ههی را ،در"کومههت شههامل سههاختند. همهه  ایههن ت"ههوتت را  هها وممههها وافههراد نیر

 ها   نبا،های سهنتی درتقا هل افتهد،  سررسهانیدند.سهاختار  هدون اینکه   ها روال"ساسیت و شیوۀ ممیمت،

ههههای ونبابازمین  وتصهههریح وجایهههب اسهههممی شهههان،   سهههاختمان وا"یهههائی مجهههدد مساجد،توصهههل جسهههت

های  زرگ مذه ی را از رفورم اصم"ات ارخی معاد ساختند.درکوتاه ترین زمان،تمف شخصیت 

رات که  خواسهت تها یهینمودند تا اشت اهات فا"ف "کومت  یامهینیرا درخصهوف شهتاب زورمندانه  تغ

 (3)مردم را تعوی  نماید،مرتفع سازند.یگلُوی

 یزیکههه  شهههرایط د:یجهههان رایهههان درخصهههوف  ازتهههاب اعهههزام نیروههههای شهههوروی درکشهههورمی نگار
مسرت اررا مکدرساخت ،ع هارت ازورودفهوری سهر ازان ات"هاد شهوروی درکشهور ود که  یا ه  ا تکهار 

شهوروی، ود.اهداد شهوروی ع هارت ازیهن  هود تها –افغهان 7819خود شهان ویهاهم  ر نیهاد پیمهان سهال 
خهارجی را  بمهراه تباجمات ده ها هزارنیروی تا دندان مسهلح مجاههدین راکه  تعهداد کثیهری مهزدوران 

 ن اسهت که  ایهاتت مت"هدۀ  مریکها مروزوسیعن قا ل درد است ع هارت ازاما  ن   ک  اداشتند، ازدارد.
ازطریق یسیای طرزفعاتن  درقخایای افغانستان تاقل طی یکسال درگیر ود،وورود نیروهای شوروی 

 درافغانستان، پاسخی  ود   مداخمت ایاتت مت"دۀ  مریکا.
اف  نموده می نگهارد :ی"خهورنیروهای شهوروی درخهاد افغانسهتان، طرزتراژید ،مرا"هل نویسنده اخ

پهههس از  کهههارتر، رژینسکی،مشهههاور امنیهههت رئهههیس جمبورز یگنیهههو  نبهههائی ویرانهههی کشهههوررا،رقم زد.
 هرای اجازه دهد  تا دام یی  CIAکارتر را متقاعد کرده  ود تا رای  ن، ا،تد وگزاد اعمم کرد ک  او

 روسییپبن نموده  و    ات"اد جماهیر شوروی  شیدن طعم جنگ ویتنام را ت"میل نماید.یخرس 
 

 ریژنسکی ازین انکشافات ،   "ین فرصهت طمئهی، ، هرای  تهف افگنهی وانگیهزف تعصهب مسهلمانان  
مرتجههع و نیادگراسودجسههت،و نبا را  ههرای اعممیجبادی)جنههگ مقههدس (،گویاعلیهه  یدیههن نهها  اورانیکهه  

افغانسهههتان را  لهههوده نمهههوده انهههد،ت"ریک سهههاخت،تا نتنبااینگونههه  افهههراد را ازکشهههورت عید نماینهههد خهههاد 
 ل، نبا)مجاهدین ( راترنیب نمودنهد تها،  خشهبای  هزرگ خهاد ات"هاد شهوروی را که  مسهلمانان در ن 

تخدام  رای ده سال  عد، ا هزین   لیون ها دالر پول  مریکا وسعودی واسزیست مینمودند،ی زاد یسازند.
جباد،وتشهههکیل ارتهههف افراطییهههون ن تدن،درزیر ترههههزاران مسهههلمانان خارجی، ههه  شهههمول اسهههام   ههه
 مذه ی،خاد افغانستان را    یز ال ی م دل ساختند.ی

 
ایههههن نویسههههنده،درپیرامون نقههههف تروریسههههتان کشههههورهای اسههههممی درتبههههاجم  هههه  افغانسههههتان  نههههین 

 ا تشویق یای مرکزی درین خصوف مینگارد:یا رازنظرمینماید:ی  دکترا"مد رشید متخصف امور س
خواسهههتند تههها جبهههاد افغانسهههتان را  ههه  یجنهههگ جبانییم هههدل  IISو، CIAفعال]ازل"هههاظ کمسهههیک![

نموده،وخواسههتندتا همهه  کشههورهای اسههممی  رعلیهه  ات"ههاد شههوروی دریههن ن ههرد کشههانیده شههوند. "ههدود 
،دریهههن جنهههگ 7882-7892از  بهههل کشهههورجبان، ین سهههالبای  تهههن از مسهههلمانان  نیهههادگر،، (53111)

مشههارکت نمودنههد.ده ههها هههزارتن دیگر، هه  پاکسههتان سرازیرشههدند،تا درمههدارس پاکسههتان،   تعلیمههات 
 پردازند.سههرانجام  هه  تعههداد ییکصههد هههزاریتن از یمسههلمانان خههارجی ی رادیکههال ،مسههتقیمن درجبههاد 

 افغانستان کشانیده شدند.ی
 



  

سههیا، طورمخفیان  ایههن جنگجویههان را تعلیمههات نظههامی مههی  موزانههد واز نبهها در خههف مههالی ونظههامی  
سهها ق  یمتعصهه ان مههذه یی نمههی   مههردم افغانسههتان،دارائی تههاریخ و"مایههت مینمود. ایههد  یههاد داشههت کهه

 اشهههند. رای خلقهههت جبهههاد  ر نیهههاد  رزوههههای یسیای،نیازوجودداشهههت تههها افراطگرایهههان عرب،مصهههر 
گرائی درافغانستان ،درکارنام  ههای یسهیا ی گهره فراخوانده شوند،لذا ظبور نیادرن،درین کارزاوپاکستا

لقههب یم ههارزین راه  زادی یرا  ههرای مجاهههدین اعطهها نمههوده وایههن ن هم نان رونالههد ریگههخههورده اسههت.
مجاهههدین  ودند،کهه  مصههی ت هههای و"شههتناکی  هه   ههار ورده و هه  معنههای واقعههی کلمهه ،  نبهها ق ههل ازهمهه  

  روریست  ودند.یت
 

 فاجعۀ سقوط 
 

ایههن پژوهشههگرمرا"ل پایههانی زنههدگی جمبههوری دموکراتیههک افغانسههتان را  طههرزنم انگیههز  هه  تصههویر 
کشیده ادام  میدهد :یشوروی ها درین یویتنام یشان،   زانودر مدنهد،ونیروهای خهویف را درف هروری 

وجود داشهت که  "کومهت ادام  یافت. طورعموم  نهین پنهدار افغانستان خار  ساختند،اماجنگاز7898
سههقوط خواهههد نمود،امهها ایههن  مارکسیسههتی،   مجههرد خههرو  نیروهههای شههوروی ازکشههور،   سههرعت

واقعیت  رنخاسههت .  هها منظههرۀ شههرارت مجاهدین، خشههی عظیمههی ازمههردم افغانسههتان، ویژه تصههوراز
"تی یک سر از شوروی ، نبا  هرای دون "خورنجیب  یدفا  نموده و ازنظام کامآل میان  رویزنان،

مههدت سهه  سههال دیگههر رزمیدنههد.در"قیقت "یههات ایههن نظههام  یشههتراززندگی خودات"ههاد شههووروی کهه  
 ،فروپاشید،طول کشید.7887دردسم ر

 
انسهتان شههد،اوآل درخیانههت  ه  سههقوط نظههام درافغن مرا"ههل خطیر،فکتهور قههاطع کهه  منجردرواقهع در نههی

درخیانت شوروی ها نبفت   ود.زمانی ک  شوروی ها مصمم شدند تا نیروهای خویف با وثانین  مریکائی
کشهور،هم ایهاتت مت"ههدۀ  مریکهاوهم ات"ههاد ماینههد، نین اسهتن اط میشهد کهه  هردورا ازافغانسهتان  یهرون ن

شههههوروی ،همهههه  کمههههک هههههای نظههههامی واقتصههههادی خههههویف را هههه  طههههرفین درگیردرافغانسههههتان قطههههع 
ت"دۀ  مریکا،عر ستان ین توافقنام  ا"ترام گذاشت و گاهی داشت ک  ایاتت ممینمایند.ات"ادشوروی    ا

پاکستان،   همکاری ومساعدت های خویف    مجاهدین ادام  میدهند.این  طورمعقهول سعودی وکشور
شهوروی  ها نگهرف "هس عهدالت وانصهاد، ا "هد اقهل  ،ات"اد7899مشخف است ک  هرگاه  عد از سال 

،"کومهههت افغانسهههتان را مسهههاعدت مینمود،اینکشهههورازتوان ایسهههتادگی در کمهههک ههههای مهههالی ونظهههامی 
  را رتباجمات مجاهدین ، رخوردارمیگردید.

تههدارکات مههالی ونظههامی سههوپرپاور مریکا] رای مجاهدین[و ههدون نهه   ود،کهه   هها تههداوم پایههان ناپذیر نگو
ین فههاتح ،کهه  ،شکسهت خورد.مجاهههد7882دریافهت کمههک هههای مالی،"کومهت افغانسههتان،دراپریل سههال 

"هههههههال  خشهههههههی وسهههههههیعی "کومهههههههت کنهههههههونی را تشهههههههکیل داده انهههههههد،ق ل ازهم ،اعخهههههههای نظهههههههام 
 سیکوترپیشهین،وهزاران تههن نیروهههای ترقیخهواه را  هه  قتههل رسههانیدند. سهپس طههی  بارسههال  ینههده، نبا

،طال هان، کا هل را 7889 پاول درکشورگردیدند ،تا  نک  درسهپتم ردر ین خود جنگیدند،و اعن تجاوزو
 یر،و نبا را ازمیان  رداشتند.  تسخ
سههقوط نظههام مارکسیسههتی ،درجریههان سههالبای جنههگ داخلههی ،کا ههل ماننههد اکثرشههبرهای دیگر،کهه   عههد از

 مت"مل خثارات هنگفتی گردید،  کلی ویران گردید.
 

نمودنهههد،نظام شهههریرارتجاعی را درکشهههور طال هههان کسهههانی کههه  کشوررااززیرسهههیطرۀمجاهدین ی زادی
 رقرارساختند.ممکان  عد از پیهروزی مجاهدین، صهورت فهوری  رگشهتند،وزمانیک  طال هان قهدرت را 

زنان اعمم گردیهد که  ال ته  فاقهد هرگونه  م نهائی اسهممی پنداشهت  تصا"ب کردند، ن رد واقعی در را ر
تر،استاد،ومشانل گوناگون،از وظاید شان  رکنهار میشد.   تعدادهزاران تن اززنان ،   "ین معلم،داک

 ساخت  شدند.



  

 نبههها هم نهههان  عهههد  اجهههازه نداشهههتند،تا  ههه  "یهههن نیهههروی کهههار،نقف  یافریننهههد و"تهههی دکتهههوران  هههدون 
رفههتن  هه  مکتههب منههع مههان زنههان م ههادرت ورزنههد.دختران از"خههورنزدیکان مههرد نمیتوانسههتند تهها  هه  در
رژیم را تشکیل میداد،ال ت  رژیمی اسممی فاشیستی،ورژیمی ساخت  شدند.تروردرهم  اشکالف،اساس 

 وسهیل  ادارۀ جنایهات اف،در نازهمه  رژیهم  ها "فهظ  اینک   وسیل پاکستان،درسکان قهدرت  هاقی مانهد.
کلینتون،مههورد "مایههت قرارداشههت، نین تصههوروجود داشههت کهه  طال ههان یث ههاتی وجود خواهههد  ورد،تهها 

ادارۀ  هوف م لهغ وینفت یرا ازطریق افغانستان فراهم نماید.عموه  هر ن  تواندزمین  انتقال پاپلین یگازی
سرنوشههت سههازیازدهم انسههتان مسههاعدت نمود،وتهها زمههان روز مریکههائی را  هه  افغیملیههون دالر722ی 

 سپتم راین مذاکرات جریان داشت.ی   
رد:ی نهها ایههن پژوهشههگر ا توجهه   هه  فکتورخههارجی سههقوط جمبههوری دموکراتیههک افغانسههتان  نههین مینگا

 رین  رای انجام این جنایت درافغانستان کی را  اید مقصرپنداشت  دیبیست که  ایهاتت مت"هدۀ  مریکها 
اما هرگاه،ات"اد شوروی را دریهن خصهوف مممهت پنداشهت،پس  ها اعمهال ایهاتت  وات"ادشوروی را!

 مت"دۀ  مریکا،عر ستان سعودی وپاکستان درین راستا، گون  میتوان انما  نمود 

بای ترقیخواهان  اقتصادی واجتماعی را ک  "کومت نورم"مد تهره کهی پیهاده نمود،ومقهام زنهان رفورم
ودختههران را درجایگههاه قههرن  یسههتم مشههخف ساخت، وسههیل  ایههاتت مت"ههدۀ  مریکهها ،کهه  گویهها "کومههت 

کسیسههههتیی خوانههههده میشههههد ،مههههورد مخالفههههت قرارگرفت،نگههههاه  د ینانهههه  وخصههههومت ار مریکا  هههها ریما
وپالیسی  نکشور رای ت"لیل  ردن ات"اد شوروی، مریکا را  ران داشت،تا از ارتجاعی ترین کمونیسم،

ومتعصب ترین نیروههای مهذه ی درجبهان "مایهت نمهوده واز نبها  ه  "یهن یارتهف نیا تییدرجنهگ  ها 
 نماید.ویکرد،افغانستان ومردمف را نا ودکمونیسم وات"اد شوروی استفاده ودرین ر

وی ها درکشوردرجبت "مایت ازرژیم مارکسیستی که  ت"هت تباجمهات وسهیع ازسوی شوراعزام نیرو
وگسههههتردۀ افراطیههههون مههههذه ی قرارداشههههت، اقههههدام ا"مقانهههه   ههههود .هرگههههاه ات"ههههاد شههههوروی  صههههورت 
ساده،تجبیزات نظامی  رای رژیم مارکسیستی افغانستان، ماده مینمود، نبا شهایداین و"شهی هها، را، دم 

مهان عهادی افغانسهتان اههل تعصهب ن ودنهد،و نبا ازرفهورم ههای مترقهی دروازه توقد میدادند.زیرا مرد
 نظام "مایت مینمودند.

هرگاه ،مهها، از تراژیههدی ن مقالهه  خههویف  نههین نتیجهه  گیههری نمههوده مینویسههد:یاجههان رایههان درپایهه قههای 
درافغانسهتان افغانستان  یزی  یاموزیم،این  سیارمبم است تا یاموزیم که یهرگاه ایهاتت مت"هدۀ  مریکها 

مداخل  نمی کرد،و"کومت مارکسیستی تره کی را    "ال خودف رها میکرد، نجا ن  نیروی مجاهدین 
وجود داشت،ن  دخالت شوروی،ن  جنگی ک  کشوررا ویهران سهاخت،ن  اسهام   هن تدن ونه  تراژیهدی 

 یازدهم سپتم رایاتت مت"دۀ  مریکاوجودداشت.ی

نی وافهههههق تفکراندیشهههههمندان رسهههههالتجو،این منظهههههرۀ روشهههههن !درپبنهههههائی جبهههههان یخواننهههههدۀ عزیز  ری
پدیدارمیگردد،ک  رژیم جمبوری دموکراتیک  نبم درت"ت  تشه ارهای توپخانه  ههای دشهمان افغانسهتان 

افغانستان  ازکرد،پس ازتاریکی های متداوم ،افقی را ترقیخواهان  را درتاریخ مصی ت ار،فصلی نوین و
ام،در تف انتقهام شهعل  کت تاریخ را  دوران کشید،اما این نظگشود،سکوتی را درهم شکست و ر  "ر

 ن دموکراسهی ،توسهط یسهیا یو ه  یهاریراه ردی کشورگشایان سوخت،و وسیل   لنهدگویا ورشد،در تف
سههیاهترین پیههام  وران مههرگ ت"ههت  بانهه  یدینی،عمههرف پایههان یافههت ونههروب هولنههاکی را  ر سههمان 
افغانستان  یره ساخت .یکی از ازیگران اصلی دریهن سهناریوی خون ار،نماینهدۀ سهیا،یامینی  ودو"هال 

 کجاها ادام  می یا د    گون  تداوم یافت  وتا، نا،، ررویت اسناد معت رسناریو  ینیم ک  این 

 جهانسیمائی "امین" درآیینۀ استخبارات 

رادیهو درخصوف وا ستگی امین    سازمان یسیایو گونگی کشانیدن پای ارتف سر     افغانسهتان، 
را  هم  كساني ك  مسهیل  افغانسهتان( مطل ي را افشا كرد ك  مورخان ودولتي فرانس )رادیوفرانس  انتر



  

"فهیظ   امهین جاسهوس سهیا  هود . "فهیظ   امهین  :یاین  هودزده كهرد. خ هر کردنهد، "یهرت مهي دن ال
 هها ع ههدالقادر « سههیا»مسههلول سههازمان افسههرد "ههزب دموكراتیههد  ود،اوخودسههران   )مسههلمی   دسههتور 

گویهد: "هزب دسهتوركودتا علیه  داودخهان را  فرمانده نیرود هوایي افغانستان تماس گرفت  و  ه  او مهي
سازمان .»ا زمین  سازدعوت ارتف شوروی درافغانستان گردید او  دستورسی.داده است فوراً اقدام كنید

 تمف زیادد كرد ك  ارتف سر  وارد افغانستان شود.« سیا»اطمعات امریكا 

صهدد تهمف پیهاده كهردن طهرد سهوق امل خود درافغانستان وپاكستان در   كمد عو« سیا»مدتي  ودك 
طههرد  نبا، هها موفقیههت 7818دسههام ر 29در دادن شههورود  هه  تنهه  زن ورافغانسههتان  ودنههد تهها سههرانجام

 اجراگردید.

شكست امریكا پس ازپهانزده سهال ن ردههاد خهونین درویتنهام  هاوجود  ه  كهار ردن نهوینترین سهم"با و 
   این نتیج  رساند ك   اید رقیب زورمند خود را نیهز روزد ویتنام شمالي ،واشنگتن را   م اران ش ان

 .ا  ا  ن رو روگردیدد ارهمان سرنوشتي سازد ك  امریك

نوان كند زیرع یي را پخف مي روزهاد شن   ساعت ید و نیم  عدازظبر  رنام « فرانس انتر»رادیو 
رت ههه  سهههازمان   ا ایكهههس( .ایكهههس ظهههاهراً یكهههي ازمهههیموران عهههالي)وعهههده دیهههدار« رانهههدوو اایكس»

دلیهل مجبهول مانهده كس ازنام واقعي او گاه نیسهت  ه  همهین  خدجاسوسي فرانس  است ك  تاكنون هیچ
 است.

كه  مهور  مشهبورد اسهت و از زدو نهدهاد سیاسهي  «CHEISSEVX-(DENIS (دنهي شسهو» رنامه  را
پشههت پههرده سیاسههت  گههاه اسههت اداره میکنههد. در ایههن  رنامهه  تههاكنون از ازیكنههان پشههت صهه"ن  شههطرن  

ن شهیلي، پهرو،  ردارد شده است  گونگي اكثركودتاهایي ك  درامریكاد تتین  و سیاسي جبان پرده
رود  ك  علیه  دكترمصهدق 7835اروگوئ ، سالوادوروهم نین كودتاهاد خاورمیان   ون كودتاد سال

اند معرفهي  عوامل  ن و دستباد مرموزد ك  دراین كودتاها دست داشت  ردارد شده و داده است پرده
   زرگهی را  ه  ویتنام، طهرد وارد  وردن خهر ئل  مس   م"  فارغ شدن از« سیا»سازمان اند  شده

 [(9)-معلومات  یشتر ]ی...شورود تبی  دید

 سیاسههههی  درامتههههداد ودرروشههههنی اسههههناد ومههههدارد معت رجبههههانی درخصههههوف فعالیههههتی سههههیایدر"وزۀ

اساسهن فعالیهت ههای  مریکها در ،مهی نگهارد:ی  نهین ، James A. Lucas  قای،روشنفکری افغانستانو

ای ی   پرداخت رشوه های گزاد وترفنهد تبدیهد،  ، نازشد،یسی  ی 7891-7831افغانستان درسالبای 

مخالفتبای هههای جههاری در را رت"ههوتت مترقههی ن افغههانی در مریکهها متوسههل شههد،تاازدرمیههان م"صههلی

"مایهههت نماید، دینوسهههیل   مریکههها  ههه  اسهههتخدام م"صهههلین افغهههانی ،در مریکههها پرداخت،تههها م"صهههلین 

کشور نقهف  فرینهی نماینهد.درطی ایهن مهدت مذ ور،هنگام  رگشت    وطن ،   "ین یاجنتی ،   نفع  ن

، نام یخیا نورزیی،ک   عد     "ین یرئیس خزاین (ASA)،تاقل یکتن از روئسایی ات"ادی  م"صلینی

دولههتی درافغانسههتان  رگزیههده شد،توسههطی سیایاسههتخدام شههد واو  هها سههازمان سههیا در مریکهها همکههار ود. 

هم نههان سههیا تههمف هههای  یبههوده را  ههرای اسههتخدام یع ههد الطیههد هههوتکیینیز راه انداخت.ع ههد الطیههد 

 هل تهوجبی ازمقامهات کلیهدی افغانسهتان ،که  درایهاتت ،اعهمن کهرد که  تعهداد قا7891هوتکی در سهال 

مت"هههههدۀ  مریکا،ت"صهههههیل نمهههههوده انهههههد،یا  وسهههههیل  یسهههههیای، موزف دیهههههده انهههههد،ویا ت"هههههت تعلیمهههههات 

 (1)یسیایقراردارند.ی

                                           7818-7882یجباد مریکههههههههههههههههائی درت"ههههههههههههههههت عنوان ،ی WilliamBlumی  قههههههههههههههههای  هم نههههههههههههههههان

اواخرسهالبای در  نهین مهی نگهارد:یوس  استخدام یامین ی   سازمانی سیای رپ،درخصوف افغانستان ی

ی،شههامل  Wisconsinی ،امههین درکههال  معلمههان دانشههگاه کلم یا،ودانشههگاه 7891واوایههل سههالبای 7831



  

"ینی ،"فیظ   امین    7895شد،این ال ت  دوران او  یسی  ی ای ی ود.گزارف شده است ک  درسال 

اسهت که  یانجمهن  مشخف شدهمگر رئیس انجمن م"صلینی رگزیده شد.اما این مسئل  تائید نشده است.

که   هرای سهالبای متعهدد ج به   نیهاد  سهیا تهامین مینمهود،  نیهادی دج  خود را از وم"صلین ی  خشی از

 (9.ی)ی امینی، ا این سازمان همکار ودپنداشت  میشد وزمانیدر سیا ،یسیای اساسی

 شوروی نظامی  ،برای مداخلۀآمریکا نقش

 رمهههدارد واسهههنادمعت ر جبانی،ایهههاتت مت"هههدۀ  مریکههها ،پیوسهههت  دررویهههائی انتقهههام شکسهههت م تنهههی 

ویتنام،استراتیژی ماهران  را  رگزید،ودرین گزین  افغانستان را    "ین قر انی ،درمرکز  رنام  های 

فغانستان،دوهدد عمده را دن ال نمهود، رای راه ردی خویف قرارداد. مریکا درپرتاب تیرخود  سوی ا

فرونشانی عطف انتقام طعم شکست جنگ ویتنام و کشانیدن پای ارتف شوروی درافغانستان،وازسوی 

دیگرسرکوب جن ف نوپای افغانستان وتجرم اشهغال ایهن کشهور و تاسهیس پایگهاه ههای نظهامی در ن . 

ی درافغانستان، ریژنسهههههکی درخصهههههوف عمیهههههق  مریکههههها و رنام کشهههههانیدن پهههههای ارتهههههف شهههههورو

در"قیقت مسهاعدتبای مخفهی ایهاتت مت"هدۀ  مریکها  هرای مجاههدین  مشاورقصرسفیداظبارمیدارد ک :ی

،پههههس ازامخههههای دایرکتیههههد معههههین  وسههههیل  رئههههیس  7818درافغانسههههتان،   تههههاریخ سههههوم جههههوتی

سهاختم که   ه  اعتقهاد  جمبورکارتر نازشد.در نروزخمن ن شتن نام   هرای رئهیس جمبور،خاطرنشهان

 ( 8).یکمکبا ی،ات"اد شوروی را وادارخواهد نمود،تا    افغانستان،مداخل  نظامی نمایداینجانب،این

، خهمن 7889 ریژنسکی درسال  ،عخویفعاتن صلحی،James A. Lucas  قای  مرت ط     ن  رقول

 هه  نشررسههید،  یدرپههاریس   Le Nouvel Observateurی  27-73مصهها"   خویف،کهه  درصههف"ات 

 اعهههن تجاوزیشهههوروی درواقهههع ،نقهههف  مریکههها  ود،کههه  ی سهههوالی، اعتهههراد نمودکههه :ی یدرراسهههتای

     ی(71)درافغانستان گردید.

 معمائی قیام مسلحانۀ ثور 

در سهها رگ  هههای درسههت سهه  ونههیم دههه  از رپههائی یقیههام مسههل"ان  هفههت ثورسههپری میگردد،امهها تاهنوز،

ریالسههتیک انگیههزف واقعههی ایههن قیههام تصویرتاریخی،نوشههتارها ورسههان  هههای گفتههاری ونوشههتاری ، 

،درپردۀ ا بام  اقی مانده و طرزاعجاب انگیز،تا همین اکنون ،کهو کترین اسهنادی وجهود نداشهت  اسهت 

صهه"   یمیقیههاراه انههدازی جبههت زب دموکراتیههک خلههق افغانسههتان، ،تهها  رفیصههل  یهیئههت ره ههری "هه

، هههالف ههههای پرمخهههاطره را دریهههن راسهههتا درد مینمهههود د."زب  گاهانههه  در ن  رهههه  اززمهههان  گهههذار

سیاسی اف ،کو کترین اراده و نقف هدایتگرانه  را مخالفین و رخمد،مجموع   ر سب ها وت لیغات 

خارجهههه  جمبههههوری پیشههههین درخصههههوف راه انههههدازی قیههههام نداشههههت. نا رقول  قههههای ع ههههدالوکیل وزیر

یک افغانستان ومسئول شاخ  نظامی جناد یپر می،فقید   رد کارمل که   ها هوشمندی،شهرایط دموکرات

سیاسی واجتماعی افغانستان را    تصویرمیکشید،خمد هرگون  اقدام ماجراجویان  ،وراه اندازی یقیام 

، ه   هفتم ثور،در را رطرد هوس  لود راه اندازی کودتارخداد ق ل ازویکودتای  ود. نان   روزگاری 

درروال کنونی ،جامعه  سیاسهی افغانسهتان،   زن "امله  یپاسخی یکی ازاعخای ارشد "زب گفت   ود:

و ارداری میماند،ک  هرگون  فشارق ل ازوقت  رای زایف نوزاد،هم ،مادر را،    دیارنیستی سوق داده 

از مجمهو  هیزنهد.یر"هزب ورفقها  ایهد از  نهین گزینه   پلذا طورجهدی  .وهم طفل را خهایع مهی سهازد

گفتمان،مصا"   ها ،کتا با ون شت  های شخصیت های مطرد "زب دموکراتیک خلق افغانستان  رمی 



  

 ید ک  "زب هرگز،ن  تنبا اینک  فیصل  را م نی  رراه اندازی یقیام مسل"ان  ثوری   تصهویب نرسهانده 

"ههزب درقیههد زنجیرطههرازاول  همهه  ره ههران .هکههذا رقول شههاهدان عینههی، رخههداد ناقیلگرانهه  قیههام ، ود

مخفیگاه ها،این رویدادنیرمنتظره،"یرت زده سهاخت  "خور شان درراهنگام  زادی شان اززندان،ویا 

  ود.

درین راسهتا م"مهد عزیهزنعیم  هرادرزادۀ فقیهد م"مهد داوود خهان  نهین میگوید:ی... نهد هفته   عهد ازیهن 

یا،کهه  درشههع   افغانسههتان وظیفهه  واقع ]"ادثه  کشههتار خههانوادۀ م"مههد داوود[،مههاموروزارت خارج  ریتان

پیف من  مد،نس ت    این واقع  یهی که   ه  خهانوادۀمن ر  داد داشت ،   نام رمزی  رای اظبارتسلیت 

ودرخمن گفت ک  یک راپور)گزارف (ازسفیرشان  قای کرد رسیده ودرین راپورازممقهات تعهارفی 

ی ،درراپورنوشههت  شههده  ههود،  رد کهه   هها   ههرد کارمههل  هه  عمههل  مههده  ود،یادشههده و هه  قرارگفتهه  رمههز

 ( 77کارمل گفت  ک  ما درمقا ل یک عمل انجام یافت  قرارگرفت   ودیم.ی)

خهمن مصها"   عهدم اطهم   )جنهاد خلهق(،"زب هکذا، قای ع هد الکهریم میثهاق یکهی ازره هران ارشهد

 ( 72ی)ره ری "زب را ازوقو   رپائی قیام نظامی ،تصریح میدارد

 ا  نین رویکرد، پس  را وت"ت کدام انگیزه و رنام ،دامان مقدس وانساندوستان  "زب  ا خون  لهوده 

 گردید  

 رپایه  دریک رویکهرد شهگفت انگیزریشه  ههای همه  ایهن مهاجرا هها را میتهوان دراسهرارنبفت  دریافت:

کودتها  یمیراک رخی ر،طهردمدارد وشواهد معت ر،استن اط میگردد ک  "تی ق هل از"ادثه  یتروریشهبید 

از جانب "فیظ   امین نمایندۀ یسیا ی رای سرکوب جن ف  الندۀ کشوروفراهم سازی نقش  های  تیی ی

هجهوم  ه   (A)یهروس اسیای ریخت  شده  ود. نان   دریهن خصهوف درکتهاب یمها  گونه   ه   یمهاری و

 است، مده است:افغانستان م تم میگردیدیم ،ک  از داشت  های معت ر یکی گی  ی ی

، امین دعوت نامه  یهی  ه  یع هدالقادری فرسهتاد تها درمنهزل یهک پیلهوت شرو   باردر،فقط  ندی ق لی 

دیگر نام اسد  سروری که  درنهرب شهبرکا ل زنهدگی مینمهود  یایهد. درخانه  سهروری ،او ، هرعموۀ 

گردیههد. امههین پههس امههین ، هها یههک صهها"ب منصههب دیگر،ازکنههدد تانههک ، نههام اسههلم وطنجههارنیزمعرفی 

از نک  شخصن مطمئین گردید ک  کسی دراطاق همجوار،گفتگوی  نبا را گوف نمهی دههد "اخهرین را 

 یهروی سیاسهی "هزب ،میخواهم شما را    یک فیصل  مبم  شهنا  سهازم ،مخاطب قرارداده گفت: ی رفقا

قراردههد. ایهن و"دت "زب قصد دارد ره ری مها را زیرخهر    گاهی ازپس ازعقیده دارد ک  داوود ،

اعخهای  یهروی سیاسهی ئهیس جمبهور  ه  دسهت  ورده ایهم. اگرمعلومات را ،ما از"لقهات نزدیهک  ه  ر

"الیکه   ها قیافه  نبایهت ی  ایهد داخهل اقهدام شهود.ی امهین در"زب دستگیرشوند،یسازمان نظامی انقم هی 

 جدی    صا"ب منص ان میدید ،ادام  داد:

یشما وظیف  دارید تدا یرمعینی را روی دست گرفت   نبا را عملی نمائید، منجمل  قیام مسل"ان  را علی  

 ینظام  راه اندازید. من شما را    اینجا دعوت کردم تا پمنی  رای هم ون یک قیامی ترتیب گردد. 

غال ارگ ریاسهت میکرد:  رای هجوم و اشا کارروی جزئیات  تی پمن کودتطی روزهای  عدی قادری

تانههک  میههدانبای هههوائی، مراکههز و ملسسههات مبههم و راه ههها،  هه   هه  تعههداد،جمبههوری، وزارت دفهها  

طرفداران سر سپردۀ داوود  اید درقهدم اول دستگیرشهوند و کیبها جمل  خرورت خواهد  ود، کی ها از

بم خواهنهد ظهامی سه   نیست شهوند  طهرق همهاهنگی میهان  نعهده قطعهات که  درکودتهای ن مفاصل  سر



  

ماشههین م"ههار وی را عات اول قیههام، "ههداقل  یسههت تانههک ووعههده داده  ههود کهه  درسههاگرفههت...ی وطنجار

  رساند. قادر اورداشت ک  تعداد مذکور رای کامیا ی کودتا کافی است.....ی 

مترجم( روشن ن ود وموج ات تشویف او را     -یمسئال  ک  نزد این توطئ  گرمسلکی )هدد قادراست

 ههارمی  ورد.،عههدم موجودیههت پر مههی ههها در جلسههاتی کهه   ههرای پههمن گههذاری کودتههای نظههامی  هه  راه 

انداختهه  میشههدند،  ههود. افههزون  رهمهه  او متوجهه  شههد کهه  همهه  دسههاتیرپنبانی در داخههل اردو صههرد  هه  

"ب منص ان جناد یخلقی داده میشد. قادر ا خود فکر میکرد ک  یها امهین  هاتی پر مهی هها اعتمهاد صا

 ندارد ویا یا میخواهد خود یک  تازمیدان  اشد.ی 

یدریهههن میهههان "هههوادن  ههه  شهههدت انکشهههاد میکرد،ویکهههی ازم" هههو ترین  بهههرۀ "هههزب دموکراتیهههک 

 ی(57) خلقیمیراک رخی ر،   قتل رسید.

رگیریهک دسیسه  قه م مستند فوق،وکار رد عقل سلیم  اید  نین پنداشت،ک  "زب خهود د ر نیادمدارد 

سههوی دشههمنانف شههد،وناخود گاه در ههاطمق خههون شههنا کرد. ههرای ا بههام زدائههی  رنامهه  طرا"ههی شههده ،از

ازسوی "فیظ   امین ک  درنیاب "زب،صهورت گرفت، بتراسهت تها  ه  سهخنان یکهی ازنقهف یکودتای

 یجنرال قادریگوف فراداده،   قخاوت  نشنیم: فرینان اصلی 

دعهو«سهروری »خان ماسد     را وطنجار و من ،« امین» ثور، ازهفت ق ل سال یک "دود  یزیی

 مد.ماخاکهههههههههههههه    ن  « قادر کهههههههههههههها» او جههههههههههههههای  هههههههههههههه  وطنجههههههههههههههار نیامههههههههههههههد. کههههههههههههههرد. ت

نبهههایی                                                                          پهههمن و رفتهههیم سهههروری  ههه  خان ماسهههد  وطنجهههار و مهههن  عهههد، یکبفتههه  . سهههاختیم را پهههمن

 ی.(27ساختیم) هم  ا وطنجار و من را

 ا  رداشت یافت  های یکی گی  ی یوسخنان جنرال قادر،درم"وریت، مادگی وتهدارکات نظهامی  پشهت 

وج   ه  کامل،    شم میرسد،اما  ا ت پردۀ "زب، وسیل  "فیظ   امین،جبت راه اندازی قیام ،همرنگی

د اسههت،منطقن، موعههد کهه  درکتههاب خههاطرات اف ،در سهها مواردمشههبوظبورخههعد "افظهه  جنههرال قادر

 نس ت داد،ن  یکسال ق ل از ن .7819میتوان  رپای  اطمعات یکی گی  یی دراوایل  بارتدارد قیام را

اسههت کهه   نهها  رقههول  قههای دسههتگیر  خشههد،ع ارت ازیههن  رویکههرد دیگههری کهه  ایههن نظریهه  را قههوت مههی

 عد ازاث ات نقف یامین یدر ترورعلی ا"مد خرم وزیرپمن فقید م"مد داوود خهان که   ه   یپنجشیری ،

دریافت گزارف یکمسیون "قیقهت یهاب ی، یهروی هجری شمسی،ر  داد،پس از7539عقرب  23تاریخ 

ی وی را ازسههمت سیاسههی "زب،موخههو  س کدوشههی امههین را ازعخههویت کمیتهه  مرکههزی وس کدوشهه

 (ی73)همراه  ود.زب ،مطرد ساخت ک   ا تعلل وتنخیریشاخ  نظامیی "

 دیبیست ک  ت"قق  نین تصمیم،امین را    یک مبرۀ سهوخت  م هدل مینمودومجموعه  سهرمایگذاری او 

وسرنوشههت "ههزب  را در"ههزب وارتههف  بههم میریخت،لههذا او ایههد سههریعنازاجرای ایههن مبم،مههی جبیههد

درتیههزیس یامههینی، درهههردو روی سههک  ،ُ ههرد نوشههت  شههده .رقههم میههزد سیاسههی  مقههدرات هها  ی اکانهه  را

درشکسههت قیام،م"مههد داوود،"ههزب را مههی شکست،ودرسههناریوی پیههروزی  ر"سههب نقشهه  یسیای، ود،

  ،"زب را ورشکست  میساخت. دینسان،او طورشتا ان و رای جلوگیری ازفرصت سوزی، خود،اوقیام

وملههت  ،او رنههده و"ههزبواسههتنتا  جریههان "ههوادن  نقشهه  مطرو"هه  رط ههق کهه  سرنوشهت "ههزب قمارزد

    . ازنده شد



  

 امین" ترور"خیبر"سرآغازسناریوی"

ن شهکل مهی یا د،که  طهرد یقیهامی شهواهدو"قایق انکارناپهذیر،این پنهداردرذهن انسها ، ا دست  ویزاسناد

ک   وسیل  شهخف ی"فهیظ   امهین یدرقالهب یهک یسناریوییکامپلکسهی ودرازمهدت ،اسهتخوان ندی ثور

گردید،و طورشههگفت انگیههزی ، ا"مایههت دسههتان مرمههوزاراکین  لندپایهه  نظههام،همراه گردیههد، از فقههدان 

ت"ریهک ویانگیزۀ سیاسی ی رای  هرانگیختن یهک انفجهار زرگ دردوسهوی خهط ، هرای ت"ریهک نظهام 

دیگرصرفن    یک ،رد.یامینی ا  راستن کامل  رنام  نظامی ُ  وزور زمائی ایندو ،رن  می "زب وتقا ل

هم عطف قیام را درارتهف  رانگیهزد،وهم ره هری ، بان  سیاسی نیازداشت،تا درهوائی هیجانات  تشین

"زب را درتی ن اریک عمل انجام یافت  وتدافعی  فری د. ایهن "الهت ترصهد،  ها تردسهتی  هرق  سهائی 

"هزب ، ودسهتگیری سهتون ره هری م" هوب  اخون شبید یمیراک رخی رییکهی ازنظریه  پهردازان ،ینام

"زب، پایان یافت ،وشاخ  نظامی "زب )فرکسیون خلهق (که  ت"هت ره هری امهین قرارداشهت ،درخهط 

 طرزمعنی داری  خاطر تط یق نقش    طوراستثنا خود، تعر   ماده شدوماشین نظامی را  دستوراوک 

 ده  ود،  دوران انداخت. ،ازدام رهی

فتنه  انگیزان ،اساسهن ،ترورشهبید میراک رخی ر،سهومین مر"له  ک  درامتداد وپیشین  ،این رفتار گفتنیست

ال"ق گرانی، که  پیلهوت شهرکت  ، شخصی،    نام یانعام7811 یدر پائیز سال  شمارمیرود:پروژه،این 

ازپا در مد. او درهمان  همد مکروریهان کا هل هوائی  ریانا  ود،  ا خرب  ند گلول  درمقا ل منزلف 

کرد .او  ا فقیهدکارمل مشها بت فزیکهی وظهاهری  زیست ک  فقید   رد کارمل نیزدر نجا زندگی می می

نزدیک داشت، و در  ن شام تاریکی ک  وی    قتل رسید، تشخیف او افقید   رد کارمل کاردشواری 

و قاتل یا مرتک ین قتل وی نیز شناسایی نشدند.یاما میهان ارائ  نشد ینمود. هی گون  دلیل  رای قتل اوم

    قتهههل  وسهههیل  "فهههیظ تقهههاد وجهههود داشهههت کههه  سهههازماندهی ایهههنهههها و گاههههان سیاسهههی،این اع پر می

ورزیههد  خصههومت می هها کارمههل شههدیداً کینهه  و ،امین،طرا"ههی شههده  ههود.  ههرا کهه  او طوراشههتی ناپههذیر

 انی خود تلقی میکرد.وکارمل را مانعی عمده در خط  اهداد شیط

علهی ا"مهد خهرم وزیهرپمن ازجنایت سازمان یافته  وماجراجویانه  دیگهر"فیظ   امهین، قتهل یکی دیگر
اسهت که   دستوراو، وسهیل  تروریسهتی  ه  اسهم مرجهان ،درروزروشهن انجهام  "کومت فقید م"مدداوود

ریکات خود سران م "فیظ یکی ازت". نان   درین راستا،م"ترم نمم دستگیرپنجشیری مینویسد:ییافت
هجهری   7539عقهرب  23پمن "کومت سرداردالود    تهاریخ  امین، تروریعلی ا"مد خرمی وزیر 

 ههههود. ترورعلههههی ا"مههههد خههههرم تهههها جائیکهههه  ت"قیقههههات کمیسههههیون کنتههههرول "ز ههههی دروتیههههت شمسههههی 
ماجراجویان  این کندز شکارساخت، توسط "فیظ   امین طرد گردیده  ود... هدد امین از نین عمل 

 وده است، تها ا تهدا خهرم  ه  اثرتبدیهد مرجهان تروریسهت داخهل ارگ شهود، تروریسهت را  ها خهود نهزد 
  "هال م"مد داوود انتقال دهد، سهپس "مله م تروریسهتی علیه  سهردارداوود انجهام شهود و  نگهاه اردو  ه

 ه  تصهرد خهود در ورد. انجام     سانی ازطریق اردو، قدرت سیاسهی را  ماده  اف در ید و امین سر
مرجان معلهم یکهی ازشهاگردان درخصوف هویت سیاسی مرجان تروریست، قای پنجشهیری مینویسهد:ی
،توسط "فهیظ 7539سرطان  72امین  ود،ک  ق ل ازتامین و"دت فرکسیونبای خلق وپر م ،مصادد   

نظیم شده  هود.   امین ،   "ین عخوجریان دموکراتیک خلق،   کمیت  "ز ی وتیت کندز،معرفی وت
 (.ی97)

امهها ترورمیراک رخی ر،درن ههار"وادن پی یههدۀ سیاسههی پارادوکسبای،پرسههف انگیههزی راخلههق نمههود.این 

 رنام   نان  گاهان  طرا"ی شده  ود،تها درهمهان جو شهفت  وپهرتمطم سیاسهی ،ازیکسهو"کومت م"مهد 

 نظام را رانگیزد.داوود را ،مس ب  ن جلوه داده وازسوی  ا  رگزاری رژۀ سیاسی "زب ،خشم 



  

 عد ازت  نشینی ا رواره های توهم انگیز ورونمائی  رنام  های زیرکانه  "فهیظ   امین،وپیشهین  ههای 

سیاسی او،این ایده درم"افل  گاه سیاسی قوت یافت،ک  این قتل ت"ت یک نقش  گسترده ودر بار  وب 

یههک وهموارسههازی جههاده سههناریوی کامپلکسههی یسههیای، رای سههرکوب وام"ههای کامههل نبخههت دموکرات

راه ههردی قصرسههفید،  وسههیل  یامینیوولینعمتههان اف ،طرا"ههی شههده  ود.هر نههد در نازم"مههد عههارد 

عالمیارواسد  سروری    "یهن مهرتک ین ایهن جنایهت قلمهداد گردیدنهد،اما سهپس و"یهد مهژده ،کار گهاه 

دین "کتیار انجهام وزارت خارج  عصرطال ان ، شکارساخت ک  تروریخی ری وسیل  "زب اسممی گل 

« دکترلطیهههد»نخسهههتین  ار"کمتیهههار درکشهههورایران،   ترورخی رتوسهههط پهههذیرفت.او نین مینگارد:ی

وا ست      ریک ههای شهبری  "هزب اسممی،در"خهور قای و"یهدمژده ودیگهران « صمد کو ک»و

ی فعهال درکشورایران گواهی داده است.و"یدمژده ادام  داده مینویسد ک  این مطلب را  اردیگر،از سو

 (ی71)"زب اسممی درپشاورنیز شنیده است.

نقهف "هزب اسهممی "کمتیار، ه  نندۀ گرامهی را،مهی  زارد،ع هارت ازیکی ازپرسشبای ک  ذهنیت خوا

 مثا    خشی ازین ماجرا وتلفیق رنگ یسر ی ویسیاهیدرگردانندگی این  رنام  است! 

وی"فههیظ   امههین ینگههاه هرگههاه  هه  خاسههتگاه وخلقههت سیاسههی ایههن دوعنصههر تف زای"ههزب اسههممیی 

ها ازیک درخت یزقومیاند،ک  ازدرون دوز  یسهیا یسرکشهیده انهد. تها کنهون  شاخ ترکیب، شود،هردو

مسههتندات معت ههری را درخصههوف وا سههتگی امههین  هه  یسههیایمرورکردیم ،در"الیکهه  "ههزب اسههممی 

نیز،ازدرون شکم یسیای زاده شده وتاکنون    "ین لشکرنیا تی ،درخدمت  ن سازمان خدمات "کمتیار 

گسترده یی را انجهام داده است.درخصهوف وا سهتگی "هزب اسهممی  ه  یسهیای، رو هرت دریفهوس،در 

...هر ند سیا درافغانستان، "خورپررنگی دردهه   ن شت  ت"ت عنوان ی ازی شیطانی  نین مینگارد:ی

کانال دفاتری نیاد  سیای ــ سازمان وا ست     سیا ــ تیمی ن جنگ سرد نداشت، این سازمان ازیهای  ناز

   یهی ازدانشهگاه ئ، ی نیهاد  سهیای "مایهت  هی شها7891و  7831   این کشورفرستاد. درمیان  ده  های 

  یر...نصهکا ل کرد وپروژه های  سیاری در اره یی سهازماندهی جامعه  ی مسهلمان افغانسهتان داشت

، 7898 ا ر، مشاورویژه یی  هی نظیهر  وتهو، نخسهت وزیرپاکسهتان، درمصها"   یهی  ه  تهاریخ  وریهل 

و نیههز قرارگههرفتن گل ههدیین "کمتیههار،  7815کمههک مههالی ایههاتت مت"ههده  هه  سههتیزه جویههان افغههان را از 

شهوروی، فهاف  مریکا را،  ندین مهاه پهیف از دخالهت نظهامی ات"هاد ’ زیر  تر‘رئیس ]"زب اسممی[ 

 ی(79.)کرد

ازسهوی دیگررویکهرد ت هانی  ها گهروه هههای اپوزسهیون علیه  "هزب وجن ف،درخصهلت سیاسهی یامههینی 

سههها ق  طهههوتنی داشهههت  واو  ههه  مثا ههه  یهههک ماکیاولیست،پیوسهههت  تهههمف نمهههوده اسهههت تههها  ههه  هرقیمهههت 

معت هر  ممکن،"زب دموکراتیک خلق افغانستان را  ما  قراردهد. نان ه  دریهن خصوف،ژورنالیسهت

گویهههال  ههها درنظرداشهههت کمپهههاین انتخا هههاتی پارلمهههانی کههه  ازسهههوی "هههزب  هههراه افتیهههد  قای کشهههورهند،

، وسیل  کارمل    یهک کمپهاین وسهیع درمیهان کتله  عظیمهی از 7893مینویسد:یانتخا ات پارلمانی سال 

درکمپاین خد  نا  رت"ریک یامین یگروه های مائویستی وستم ملی نیز روشنفکران     رخف در مد،

کارمهل داخهل شهدند،کارمل ا"سهاس  سهیب پهذیری مینمود،نه   خهاطر  نکه  شخصهیت او  مها  قهرارداده 

 ی(78)د.میشد  لک   خاطر نقف یک یاجنت  یگان  یک  خواست تا "زب را منشعب گردان



  

"هزب اسهممی وپهرورف تولیهد   ا توج     دریافت منها ع مشهترد وزایشهگاه وپرورشهگاه وا"هد  هرای

ارف امین درش ک ی سیای ، "ال،سرنخ اصلی ازدرون کموۀ معما انگیز  یرون شهده وایهن "قیقهت وگم

ناب  دست می اید ک  ش ک  عمالی سیایدر میزف وهمرنگی کامل،دسیس  ترورشادروان میراک رخی ر 

طرا"ههی وتط یههق نمودنههد.یکی ،  دسههت امههین   ههرای  سترسههازی یقیههام یوتصههرد قههدرت سیاسههی را

 یقههدوست"صههیل کههردۀ  مریکهها جایافت،"خورریههن ماشههین ترورهههای کارسههازی کهه  ددیگرازمبههره 

تا کمینگاه است. م رهن است که   ها ، رای  یرون نمودن خی ردر ن شامگاه ظلمت اراونور ندییونقف 

، رای "مایهت قهاطع از"فهیظ   امهین و ریهدن فهوری ازهمرزمهان  عدی توج      زمونگاه ونمایشات 

سههیل  مشههارکت سههتون پههنجم جنههاد پههر م )تیههق ، ههارق ،نور نههدی(،درراه انههدازی  دینو،تههاریخی شان

تط یههق پمنبههای امههین  ههیف ازپههیف  رجسههت  میگردد. هها پیههروزی رترورخی رومشههارکت گسههترده شههان د

 ا  رخف یکصدوهشتاد درج   رپای  توافقات ق لی،   "نجرۀ رسایی امین م دل شده  یستون پنجمیقیام،

یپهر می وسهرکوب همرزمهان جنهاد درکناراوقرارگرفته  و هرای ت عیهد ره هران   ، رسریرقدرت جایافت

     .پیشین شان،نقف دست  ت ررا دردستان امین ، ازی نمودند

 ر سهههمان کا هههل یرعهههدو رق   هههرانگیختن ی  رپایههه  سهههناریوی تنظهههیم شهههده،قطرات خهههون خی ر، اعهههن

.مو  مه   لهود درههم کوفهتم"مهد داوود را فقید شد،طوفان یی سرنوشت ساز رپاکرد وکا  جمبوریت 

طی س  نهیم دهه  که   هرای مستورسهاختن جنایهات  ت لیغاتی رسان  های نرب،و"واریون قلم پردازشان

 مجموعهه  ،ی نهه  تنباپهها،راه انههدازی شههد، در رانههدازی ینظههام جمبههوری دموکراتیههک ینههرب وشههرکام 

 هرای  ، ل پها، را فراتهراز ن گذاشهت ،نددخیل ساختی"زب دموکراتیک خلق افغانستانی را درین ماجرا 

ژیسهت در را ر این "ادث  را    خشم وانتقام سهران کهرملین،،انگیزۀ خدش  دارساختن وارستگی "زب 

سه  ونهیم «  Jim Gallagher»ی  قهای  نماینهدۀ ینیویهارد دیلهیم"مد داوودخان گره زده و رقهول سیاسی 

   تازیان  زدند،و ه  دایهرۀ رادایرۀ "مل ،ی"قیقتی خون  لود      عو  گذاشتن گوسال   ی سر درده

 یک  نذایست  رای سگانی"مل پرتاب کردند.

هرگهز ایهن پرسهف سهاده را در را رخهود قرارندادنهد که   این  لنهد گویهان و نغمه  سهرایان،  ا این وجود

دموکراتیک خلهق   وسیل   ی"زبکا  کرملین، عزم سرنگونی م"مد داوود خان را  هرگاه واترت گان

ره هران طهرازاول "زب،ازجمله  شهادروان نورم"مهد تهره کهی وفقیهد  ،میداشتند،پس  را  هاافغانستانی 

مطهرد نسهاختند  را که  طهی فرصهت ههای طهوتنی ،  رد کارمهل،رویکرد ایهن ت"هول  سها زرگ را 

ُکلههی  هدون مشهارکت  که پیهروزی یقیهامی را ،القهولهمگهان و صهورت متفهق نظامی،"هوزۀ  کارشناسهان

 ها تنبا    مشارکت فعال شهاخ  نظهامی جنهاد خلهق راه انهدازی شهد ،شاخ  نظامی جناد یپر می"زب و

یهک "ادثه ی را ووزن   منس وتوازن نظامی    نفع "کومت،دوسوی خط،در توج      رایف نظامی ،

سران ارشهد قلمداد نموده و یشترانگیزۀ پیروزی  نرا منوط     ی کفایتی  ،اندازی نظام در ر تصادفیی

 ها پهذیرف گزینه  خیالپردازانه  نقهف شهوروی درراه انهدازی  .نظامی "کومت م"مد داوود خان میدانند

 هرای  ن شکسهت  و ازتهابشهوروی ات"اد  یا انجام  نین م"اس   ساده نزد ارتشمردان کار زمودۀ قیام،

 انجام این قمار زرگ سیاسی مقدورن ود 

منها ع یکهی  ،7819اپریهل  29تهاریخ  رای نخستین  ار،  ه    ییکی گی یتاریخی رپای  مستندات معت ر

،توسط یاجنتی شان،درشاخ  نظامی جنهاد  قیام، یا"تمالییازتدارد  ، ا شک وتردید،گی  یی درکا ل

خلههق  نههام مسههتعاریم"مودی خههمن اطمعیهه  ن جنههاد،  هه  منظههوری درد عکههس العمههل مقامههات ات"ههاد 



  

  گهاهی یافهت ودرصه "گاهانا بهام و هی  هاوری پوشهیده  ود، که  درپهردۀی،شوروی درق هال ایهن رویداد

 خرین،اطمینهههان از رپهههائی قیهههام  وسهههیل  یکهههی گهههی  هههی ی  ،7819اپریهههل  21 ،  ههه  تهههاریخیقیهههام یروز

 (21)"اصل و   مقامات عالی  ن سازمان،درماسکوخ رداده شد.طورنا اوران  

 پیگفتار

ازیهک  یین  کو کیسهت  ،این ن شت  خر اید گفت ک :کمم    عنوان خوانندگان عزیزوسروران گرامی! 

درسهین  زیهادی ناگفته  سهخنان  رشهید  هزرگ ودرمداراین ت"وتت ،تاریخ، هنوز. زرگرخداد نبایت 

عزیزک  تاکنون راه های صعب گاه های هم  نویسندگان وخردورزان دارد، ا ا"ترام  ی پایان "ول دید

خود را  ،این قلم .و اعینک های شفاد و ی تعصب ره جست  اندتاریک پیموده  مد الع وری را درین 

"یط  نخواههههد یهههن یسهههخن سهههرایدر"هههرد  خهههررا در مالهههک اصهههلی ی"قیقهههت ینپنداشهههت  وهرگهههز ادای

کهه  یهها  وسههیل   ازتهها ی ورق پههاره هایسههت نمائی ازرخههدادها وارائی  شههد،دریههن جسههتارداشههت. ن   کهه  

 هزرگ ا رقهدرت ههای تهاریخی  ازاسهارت مخهازنده ویا اندیشمندان وفرهیختگان "وزۀ سیاست تبی  ش

.تسلسل ایهن ت"هوتت جانکهاه ،درسهبای کشی کشانیده اند،رهیده استُ زجبان ک  افغانستان را    میدان 

نسههل نههوین و النههدۀ سههت،امید تهها تلههخ و موزنههدۀ را  ههرای دولتمههردان  تههی افغانسههتان،ارزانی فرمههوده ا

 ها سهپری شهدن  واکنون فتتاد شدا ،7531ثورک  دردرتداوم این پروژه یفرمانروایانیاین کشوروطن،و

نها وتا،معهرا  تکهاملی اف در هرخف  خهرین در ، ن  طرزاندوه ار،س  ونیم ده  ریزف اشک وخون 

 وقطههب نمههائی اساسههی را  ههرای. ن  یاموزنههد،از زمههون هههای تلههخ ونههاگوار ادامهه  خواهههد یافههتکجاها،

 !دریا ندومو  خیزقایق طوفانزدۀ افغانستان درین  "رپرتمطم مسیر یندۀ 

 ! ف ز"مات شما دوست گران ار   رای مطالع  این نوشتارسپاسگزارمرپذیاز

....................................................................................................................                                                     
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