
 

1 
 

 

 سند اجتماع استخباراتی  پیش بینی اشغال افغانستان از سوی شوروی:

 یا

 (ّکْظتبُبی ثؼعی...قؽِبى تب کْظتبی ثْؼ 26)ظاقتبى کْظتبُب ظؼافغبًكتبى: اؾ کْظتبی 

 5-لكوت

 ثؽگؽظاى:ضلیل

 تین خعیع پیهكکْ ظؼ 

ؼا ظؼیبفت ًوْظًع کَ ، اقتطجبؼات ایبالت هتسعٍ ػالهبت گًْبگًْی 1979ثب ثعتؽ نعى َّؼیت ظؼ افغبًكتبى ظؼ ِی تبثكتبى 

اهیي ثْظًع. همبهبت نْؼّی قؼی ًوی کؽظًع تب ًبؼَبئیتی تْام ثب ًب  -خكتدْی ثعیل ُبئی ثؽای ؼژین تؽٍ کینْؼّی ُب ظؼ

یي اختوبػی ّالتًبظی ای کَ ثبػث ضهوگ تٌع ؼّاًَػمت گؽظ اؾالعاهبت ؼا ثؽای هِبؼکؽظى ؼژین ثؽای تْاًی نبى 

اقالهی هی نْظ ؼا پٌِبى ًوبیٌع. ِی گفت ّ نٌْظُب ثب همبهبت قفبؼت اهؽیکب ّ قبیؽ )ههتؼل( نعى گؽّپِبی لجیلْی ّ

 -ّ اهیي کی تؽٍاػُبی ُیئت ظیپلوبتیک ثیي الوللی ظؼکبثل، قفؽاًچْک ّاَر قبضت کَ هكکْ ظؼخكتدْی ؼاُی اقت تب 

ظؼ  ؼا تؼْیٍ ًوبیع. هطبثك اؼؾیبثی ُبی هطتلف، قفؽاًچْک اثؽاؾ ظانت کَ نْؼّی ُب اؾ ًبتْاًی نبى -ثطًْو اهیي

ظاؼ تهْیك ؼژین افغبى ثؽای ایدبظ یک ائتالفی ثب ّاؼظ ًوْظى ًوبیٌعگبى گؽُِّبی هتٌْع ظؼزکْهت کَ اؾزوبیت لْی ثؽضْ

 ظانتٌع.   ؼا ػیي هَْغ گیؽی ًیؿ همبهبت نْؼّیثبنع، ظؼهبًعٍ نعٍ اًع. قبیؽ

 زفیع هللا اهیي)ػکف تؿئیٌی(  

خْالی، قفیؽ آلوبى نؽق ظؼ کبثل ثَ ظیپلوبت ُبی اهؽیکب گفت کَ هیل نعیع نْؼّی ُب ثؽای تؼْیٍ ؼژین افغبى  -ظؼ ًیوَ

تًبزت لعؼت ؼا تْقّ افكؽاى ثْظ کَ آًِب ظؼيْؼت لؿّم ضْاُبى اقتفبظٍ اؾ ؾّؼ ثْظًع. قبیؽ هٌبثغ گفتٌع هكکْ ثسعی

گؿاؼل ُبی هتؼعظی ّخْظ ظانتٌع کَ اػُبی تجؼیع نعٍ خٌبذ پؽچن ظؼ اؼّپبی نؽلی ثْظ. پالى کؽظٍ ًظبهی هطبلف اهیي 

ؼاٍ  لعؼت ثؽگؽظاًٌع. تسلیل گؽاى اقتطجبؼاتی گؿیٌَ "تًؽف لعؼت اؾؼا ثَ َ نْؼّی ُب لْل ظاظٍ اًع کَ آًِباظػب ظانتٌع ک

ثیهتؽیٌَ ازتوبل هی ظیعٍ، هؼتمع ثْظًع کَ هكکْ نبیع ظلیلی ًعانتَ ثبنع تب هتْلغ ثبنع کَ هجبًی زوبیت  نکل ثًَظبهی" ؼا 

اهیي ثبنع.  -زکْهت خٌبذ تؽٍ کیای زکْهت کبؼهل ثبیكت ّقیغ تؽاؾثؽ
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آگكت زبکی ثْظ کَ نْؼّی ُب ظؼ  2ثَ تبؼیص  ًیْیبؼک تبیوؿثَ چهن هی ضْؼظًع. یک همبلَ طجْػبت ػیي ؼّایبت ظؼ ه

اهیي ثْظًع، ّ ظبُؽآ ثَ اؼتم ثَ زیث یک هٌجغ ثؽای تًؽف لعؼت ػطف تْخَ  -خكتدْی ثعیلی ثؽای ؼژین تؽٍ کی

ّ  ،افغبًكتبىة هی نع کَ لعؼت ايلی ظؼًت" هسكْثیبى هیعانت کَ اهیي ثَ زیث یک "اًمالثی هتؼ تبیوؿ ظانتٌع. همبلَ

. ثَ پبلیكی ُبی ايالزی آنْة اًگیؿل اظاهَ هیعاظی ثؽای خلْ ؼفتي ثبازتیبِ ثیهتؽ، ثبّخْظ تهْیك نْؼّکَ  ثْظ کكی

ؽآى ظانت ثكیبؼخعی)ثلٌع( ی کَ ثَ ایي ظیعگبٍ نْؼّی ظاظٍ نعٍ ثْظ، قفبؼت اهؽیکب ظؼکبثل ؼا ظؼهبٍ خْالی ث تْخَهیؿاى 

زُْؼ ؼّؾافؿّى نْؼّی ّ ین کؽظى ػکف الؼول ظؼثؽاثؽهكبػی هسبقجَ نعٍ ثؽای هال گْیع( کَ هكکْظؼگیؽیک ًْعتب)ث

ظیگؽی کَ ظؼ ایي گؿاؼل قفبؼت کَ ّاژگْى قبؾی ًِبیتآ ثعقت آیع. ُعف  ثْظ ثؽای تطفیف ظاظى ػکف الؼول ظؼيْؼتی

ثؽای هؼتعل کؽظى پبلیكی ُبی اًمالثی نبى ثلٌع ثجؽظ.ًَ نعٍ هی تْاًع ایي ثبنع تب فهبؼُب ؼا ثؽتؽٍ کی ّاهیي غکؽ
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ثَ ایي لْل چكپیعٍ ثْظًع کَ نْؼّی ُب اهیي ّاَسآ ّخْظ ظانت، تؽٍ کی ُّب يعا لٌع قؽُّؽػلتی کَ ثؽای قطر ث

قبؾهبى ؼا تدعیع خْالی، تسلیل گؽاى اقتطجبؼاتی ایبالت هتسعٍ یک کؽظٍ اًع. ظؼاّاضؽيؽف ًظؽتؼْیٍ آًِب  کْنم اؾ

ثب اهیي ثؽای پیم ظقتی اؾ تؽـ تًؽف لعؼت کی ّ قْی تؽٍیک زؽکتی اؾ هثبثَ ثَ  ، کَکؽظًعههبُعٍ کبثیٌَ افغبى ظؼ

 . اهیي همبم)پكت( ّؾاؼت ظفبع ؼا ثبؾپف گؽفت،ثْظ ًبؼاَی تْقّ افكؽاى ًظبهی ؼّی نْ -تُویي)هیبًدی گؽی؟( 

خلْگیؽی اؾ کؽظًْ نٌبقبئیثؽای  ثؽای ثِجْظ هْلؼیت هٌبقتکؽظًع تْيیف ثَ ػٌْاى یک زؽکتی کَ تسلیل گؽاى اهؽی 

هطجْػبت غؽثی ًیؿههبُعٍ نع. ثَ لْل تسلیل گؽاى اقتطجبؼاتی، ُوچٌبى ظؼ. ایي تؼجیؽثْظ ُؽگًَْ کْظتب اؾ ظؼّى اؼتم

یک زکْهت خعیع ثْظ، ّ ظّثبؼٍ ثَ ّؾؼات ظاضلَ فؽقتبظٍ نعٍ،  خبیگؿیٌیاؾنوبؼگؿاؼل نعٍ ُبی پالى"ثؽای "کَ ٌِّدبؼ

. )نبیع اهیي ًَ تْاًكت اّ ؼا زجف کٌع یب ثکهع.ش(نعى َعیتم ثب اهیي گؽظیعویك تؽثبػث ػ
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 زعت هی یبثٌع ُب ؼّیبؼّئی

اؾ یک هؽؾ  ثعاضل افغبًكتبىًطكتیي زؽکت هؼلْم یک ّازع خٌگی نبى  ظؼػیي ؾهبى، ظؼآغبؾ هبٍ خْالی، نْؼّی ُب ثب

، کبثل هكتمؽ گؽظیع. ثگؽام اؾ لجل هیعاى ُْائی ثگؽام ظؼ ًؿظیکیُْاثؽظ ظؼػجْؼ کؽظًع: یک گؽظاى)کٌعک؟( )زعّظ( ظیگؽ

اقبقب ثَ پبیگبٍ ايلی ػولیبتی نْؼّی  ثب ؼفت ّ آهع تؽاًكپْؼت ُْائی نْؼّی زبّی تعاؼکبت قالذ ّتدِیؿات ًظبهی

خٌگی ثؽای فؽاُن ًوْظى هًئًْیت تی ثَ ایي ًتیدَ ؼقیعًع کَ  ایي ػكبکؽتسلیل گؽاى اقتطجبؼا. ٍ ثْظظؼافغبًكتبى هجعل نع

ظؼ قبیؽ ًمبِ  ّازع ُبی تؽاًكپْؼت ُْائی ثَ ثگؽام فؽقتبظٍ نعٍ ثْظًع، ّ ایٌکَ لًع آى ًجْظ تب آًِب ؼا ثَ ػولیبت خٌگی

ع. افغبًكتبى تْظیف کٌٌ
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 اقوبػیل ضبى یکی اؾ فؽهبًعُبى خِبظی ظؼ آى قبلِب)ػکف خعیع ّ تؽئیٌی اقت( اهیؽ تْؼى

ثَ  زکْهت تست کٌتؽّلؼپیْقتَ ّ ثبثجبت افؿایم یبفتَ، ّللوؽّ افغبًكتبى ظؼزوالت نْؼنیبى ظؼ قؽتبقؽ هبٍ خْالی ثطْ

ِبخن نبى اقلسَ ّ هِوبت ّ نْؼنیبى ظؼ ِی تاؼتم ظؼ گكتؽل ثْظ،  قطْذ کبُم اظاهَ ظاظ. توؽظ ّ ِغیبى ظؼ توبم

اؼتم ؼا غٌیوت هی کؽظًع. ؼاٍ ُب لطغ ّ اؼتم افغبى ثطْؼ ؼّؾافؿًّی هتکی ثَ تعاؼکبت اؾِؽیك ُْائی ثْظ، ثَ نوْل 

نِؽ ُب ؼا ظؼ ظقت ظانت، اهب نْؼنیبى ثْم ّثؽ)ثؽّى نِؽ( کهْؼ ؼا ظؼ اضتیبؼ ْپتؽ ُبی تؽا ًكپْؼتی. ؼژین ٌُْؾُلی ک

کٌتؽّل بهبت ایبالت هتسعٍ التجبـ کؽظًع کَ گفتَ ثْظًع خٌگ ظاضلی ظؼ افغبًكتبى قبزبت تست ظانتٌع. هطجْػبت اؾ هم

. ّ، ِْؼیکَ لجآل ظؼُؽات آنکبؼنع، زتی ظؼکٌتؽّل ظانتي نِؽُبی هِن ُن تملیل ظاظظؼيع کهْؼ 25زکْهت ؼا ثَ 

ؿی ظؼکبثل ثْظ. ّازعُبی اؼتم افغبى ثب ّاثكتَ ثَ تْاًوٌعی ؼژین ظؼاقتمؽاؼ)ًیؽُّبی( ظفبػی ّ اهٌیتی اؾقْی لعؼت هؽک

، ٌُْؾهی تْاًكتٌع ظقت ثَ چٌیي تسؽکبتی ظؼقؽتبقؽ )ثْم ّثؽ(ثؽّى نِؽُبی نْؼّی -تبهیي کؽظٍ اقتفبظٍ اؾ تكلیسبت 

  .     زفع ًوبیٌع کلیعی ؼاُبی ظؼثیؽّى نِؽ ُبی هِنّ لطؼبت للوؽّکهْؼثؿًٌع، اهب ًوی تْاًكتٌع هٌبِك 

افؿایم یبفتَ ی پؽقًْل نْؼّی ظؼ ؼٌُوبئی ػولیبت خٌگی افغبى ّ لْخكتیک ایي ثعتؽنعى)َّؼیت( ظضبلت ثب ّخْظ 

اظاهَ ظانت. ظبُؽا)ِجك گؿاؼنبت( ًمم نْؼّیِب اؾهًلست اًعیهی)ههْؼٍ( ثَ قِن گیؽی فؼبل ظؼتٌْع ّقیغ ػولیبت ثب 

کَ پیلْت ُبی  گؿاؼنبت اضیؽ ؼا تمْیت ًوْظًعظؼزع ٌُگ ّ گؽظاى گكتؽل یبفتَ ثْظ. هؼلْهبت خعیع اقتطجبؼاتی  ُبیّازع

)یب ثؽػکف( ظؼِی زوالت ؼّی هْلؼیت ُبی نْؼنیبى پؽّاؾ هیکؽظًع. ِبی افغبًُلی کْپتؽ نْؼّی یکدب ثب کوک پیلْت

     ّخْظ ظانتٌع.  تْقّ نْؼّی ُب ظؼِی ّظبیف ًظبهی اَبفی اؾؼاًٌعگی تبًک ُب گؿاؼنبت

اهتٌبع ُبی تْ ام ثب  -نْؼّی /تست السوبیَ -بًكتبى ّ همبّهت گكتؽظٍ ظؼثؽاثؽ ؼژینظضبلت ؼّ ثَ افؿایم نْؼّی ظؼ افغ

ثبػث تدْیؿ فْؼی  یک  -نْؼّی اضطبؼ ظاظ -هكکْ ظؼ ّلتی کَ ّانٌگتي ؼاخغ ثَ ثَ هطبِؽٍ افتیعى ؼّاثّ ایبالت هتسعٍ

"( ثؽای زوبیت هطفی ثَ نْؼنیبى افغبى تهطیى/ظؼیبفتًْع يالزیت لبًًْی همعهبتی ؼیبقت خوِْؼی )ؼقوآ ثَ ًبم" 

قبیؽ تعاؼکبت هكبػعت کؽظٍ، ّکوک ُبی ِجی ّپبگٌعی ظؼزوبیت اؾ ظاػیَ نْؼنیبى کوک هطفی ثبفؼبلیت ُبی پؽّگؽظیع. 

نعٍ ثْظ. ثؽیژًكکی  تٌظینِؽیك"کهْؼقْهی"، ػوعتآ پبکكتبى، هی ًوْظ. اؼقبل کوک)هطفی(اؾ ًظبهی ؼا فؽاُن -غیؽ

"آؾاظ ُبی ثؽای ًیؽّت هتسعٍ پهتیجبًی ثیهتؽػلٌی اؾ"ُوعلی"پیهٌِبظ کؽظ کَ ایبالُوچٌبى ثَ ؼئیف خوِْؼههبّؼاهٌیت هلی 

خْالی ثب  23افغبى ؼا ؼّی ظقت گیؽظ. اّ ُوچٌبى ظؼگفتگْی هؤؼش  (Freedom Fighters)یب ثَ لْل ضْظنبى:قبؾی"
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، کَ تبکتیک ُبیم ثؽای یٌع تب زکْهت فؼلییع تالل ًوبؼئیف خوِْؼی ظّؼًوبئی ؼا ثؽخكتَ قبضت کَ نْؼّی ُب نب

ػبهَ لؽاؼ افکبؼ. ؼئیف خوِْؼ ُعایت ظاظ کَ کبؼی ثؽای ظؼهؽکؿضلغ کٌٌع ، ؼااُعاف هكکْغیؽ قبؾًعٍ ثبثت نعٍ ثْظًع

ظاظى هَْْع  ثبیع اًدبم ظاظٍ نْظ.
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اگكت ثْظ کَ ًیْیبؼک تبهیؿ آى ؼا  2یکی اؾ ًتبیح هلوْـ ایي العام ػجبؼت اؾیک قطٌؽاًی اؾ قْی ثؽیژًكکی ثَ تبؼیص 

هیعُع تب ثَ هعاضلَ ظؼ افغبًكتبى ضبتوَ ای تست ػٌْاى" ایبالت هتسعٍ ثطْؼغیؽهكتمین ؼّقِب ؼا تست فهبؼ لؽاؼظؼِی همبلَ 

تًؽیر هی ایبالت هتسعٍ ثب ظؼًظؽظانت ایؽاى ؼا ثیبى ًوْظٍ ّ"ظّؼاًعیهی" - ثطهٌع" گؿاؼل کؽظ. قطٌؽاًی ثؽیژًكکی کَ

هؽظهی ػویمآ هػُجی ّ اؾ ًگبٍ هلی ثؽای تسویل آهْؾٍ ُبی ثیگبًَ ثؽ ّ تالل اؾ ظضبلتکؽظ تْلغ ایي ثْظ کَ قبیؽیي ثبیع"

، همبلَ زبکی ثْظ کَ، یک "همبم ایبالت اؾ اتسبظ نْؼّی یب افغبًكتبى يؽیسآ ًبم ًوی ثؽظ. ثب ایٌکَ -ٌٌع"اختٌبة کغی نؼْؼ

ایي قطٌؽاًی ثطًْو ثَ تِعیع ظضبلت نْؼّی ظؼ افغبًكتبى ُعف گیؽی نعٍ هتسعٍ" "ثطْؼ ضًْيی" ّاَر قبضت کَ 

ؼّ ثؽّ نعى ثب هطبلفت  گكتؽظٍ اقالهی ّ نْؼل لجبیلی ظؼنؽف قمِْ  اثؽنْؼّی ظؼ -ثْظ، خبئیکَ زکْهت تست زوبیت

ّی ظؼ یک بى تَْیر ًوْظ کَ"اقتطجبؼات غؽثی" اؾ)هْخْظیت("چٌعیي يع ... ههبّؼیي هكلر نْؼثْظ. ایي همبلَ ُوچٌ

ثَ همًع ُوچْى هیعانت کَ " اظِبؼات آلبی ثؽیژًكکی ُوبًب ل کبثل گؿاؼل ظاظٍ اًع"، ّاظِبؼنوبپبیگبٍ ُْائی]ثگؽام[ ظؼ

ُهعاؼی ػلیَ گؽفتبؼی ػویك تؽ]نْؼّی[ ثْظ". 
63
       

آگكت، توؽظی ظؼ یک گبؼًیؿیْى افغبى ظؼ ثبالزًبؼ، ّالغ ظؼ زْهَ ُبی کبثل، ثؽّؾ ًوْظ. یک  5تبؼیص  قَ ؼّؾ ثؼع، ثَ

گؽّپی اؾ افكؽاى کٌتؽّل هؽکؿهدتوغ گبؼًیؿیْى ؼا ثعقت گؽفتَ، ّ یک تهکلی اؾتبًک ُب ّ ًفؽثؽُبی ؾؼُی ؼا تؽتیت 

ًیؽُّبی ثكیبؼ  قْیؽکت ظؼظؽف قبػبتی اؾظیعًع. ایي زظاظٍ، ّثَ قْی لًؽ ؼیبقت خوِْؼی ظؼکبثل ؼُكپبؼ گؽ

      . قؽکْة نعاؼتم افغبى ثب اقتفبظٍ اؾ تبًک ُب ّ ُلی کْپتؽُبی تْپ ظاؼظؼّفبظاؼ ثَ زکْهت  ثؿؼگ هوتبؾ

. ثْظقفبؼت ایبالت هتسعٍ ایي زبظثَ ؼا اؾ خولَ ضطؽًبکتؽیي چبلم ُبئی ضْاًع کَ زکْهت افغبى تب کٌْى ثعاى هْاخَ نعٍ 

ؼژین ًهبى ظاظ کَ ٌُْؾُن لْت آى ؼا ظاؼظ کَ اؾاهي ّاهبى نِؽُبیم ظفبع ًوبیع، ایي توؽظ یکی اؾَؼف ُبی ُؽچٌع 

، ایي )اهؽیکب(قفبؼتبی هؽتت ّ هٌظن اؼتم. اؾًمطَ ًظؽاقبقی ؼژین ؼا ثؽهال قبضت: یؼٌی ثعتؽ نعى ّفبظاؼی ّازع ُ

نْؼّی ثْظ. اؼؾیبثی ُبی هطجْػبت غؽثی  ال کكْت( زکبیت گؽهؼُالت ؼّ ثَ افؿایم ؼژین افغبى ّ هؽنع)پیمزبظثَ 

ایي هطجْػبت  کؽظًع. يیفبٍ لجل تْنبًؿظٍ هقؽًگًْی ظاّّظ ظؼایي توؽظ ؼا ثَ زیث ضطؽًبک تؽیي ثؽضْؼظ ثؼع اؾ

بفی ُوچٌبى گؿاؼل ظاظًع کَ، ثب ایٌکَ ؼژین ایي نْؼل ؼا ثَ قؽػت ّثَ َّْذ فؽّ ًهبًیع، زکْهت ایبالت هتسعٍ ثمعؼ ک

کؽظ.َّؼیت ظؼ کبثل ًگؽاى ثْظ کَ ثَ تملیل پؽقًْل قفبؼتم ظؼآًدب آغبؾ ؼّی
64
       

اقتطجبؼات هلی ُهعاؼثبلاهْؼ  ظاضلی ثَ افكؽ )اِالػیَ(اقتطجبؼاتی ایبالت هتسعٍ، یک هیوْؼًعم زلمبت ظؼ ظؼّى
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اؼایَ  

ایي ًظؽ ؼا پیهکم هیکؽظ کَ آضؽیي توؽظ ظّؼ ًوب ؼا ثؽای هعاضلَ هكتمین ًظبهی نْؼّی افؿایم ظاظٍ اقت. ایي قٌع  ،نع

ؼژین افغبى ظؼ یک َّؼیت  کَ اؾ لجل ًتیدَ گیؽی کؽظٍ ثْظًعضبِؽ ًهبى هی قبضت کَ آضؽیي اؼؾیبثی ُبی اقتطجبؼاتی 

ظفبع ظژی)للؼَ(  ؼاًعٍ نعٍ اقت. اؼتم افغبى ظیْاؼُبی ایي ظژ ؼا تهکیل هیعاظًع، ّ توؽظ ثبالزًبؼ ًهبى ظاظ کَ ظؼ ظیْاؼ 

ثؽایم کوک آًِب اؼتم کَ  ثْظًعاًع. نْؼّی ُب کٌْى ثب ایي ازتوبل هْاخَ  ایدبظ نعٍظؼؾ)نگبف( ُبی ػویمی  ی ظژُب

 لیوتُب ؼا ّاظاؼ هی کٌع تب تؽخیسآ ثعیل ُب ّهتالنی نْظ. اِالػیَ هی گفت کَ ایي کبؼنْؼّی نبیع تآهیي هیکؽظًع 

ًكجت ثَ لجْل  ثبؼ هكئْلیت ػولیبت َع نْؼنگؽی ثب اقتمؽاؼ ًیؽُّبی ضْظنبى)تمجل( ثؽ هتکییک تًؽف  )ازتوبلی(

  ًوبیٌع. ثؽؼقی  تًؽف لعؼت اؾ قْی نْؼنیبى ظؼکبثل ؼا ػْالت
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 نؽذ)تؿئیٌی( ثعّى  

 تؼجیؽُبی ایبالت هتسعٍ -ػکف الؼول ُبی نْؼّی 

ظگؽّال  6خٌؽال ّ  13آگكت، یک ُیئآت ػبلیؽتجَ ًظبهی نْؼّی هتهکل اؾ  17ّلتی تمْیت نع کَ، ثَ تبؼیص  ثبال ظیعگبٍ

ثَ کبثل هْايلت ًوْظ. ثؽػکف گؽّپ افكؽاى فؽقتبظٍ نعٍ ثَ کبثل ظؼ ثؼع اؾ نْؼل ُؽات ظؼ هبٍ اپؽیل، ایي ُیئبت اؾ 

ًَ نعٍ ثْظًع. ایي ُیئبت اؾ قْی خٌؽال ای. ج. پبّلْقکی  تؽکیت "خٌؽال ُبی قیبقی" ظؼگیؽ " ظیعگبُِبی ایعئْلْژیک "

هكئْل پالى گػاؼی ّ ُبی ؾهیٌی نْؼّی ؼُجؽی نعٍ، ّ هتهکل اؾ افكؽاى ّؽؼئیف قتبظ کل نْؼّی ّ فؽهبًعٍ ًیهؼبّى 

عٍ ثْظ، ُعایت ػولیبت ًظبهی ثْظ. ایي زمیمت کَ ایي ُیئبت ظؼ ثؼع اؾ کوتؽ اؾ ظّ ُفتَ اؾ نْؼل ثبالزًبؼ فؽقتبظٍ ن

اؼؾیبثی ُبی اقتطجبؼاتی ؼا ثعاى خب کهبًیع گؿاؼل ثعٌُع کَ ُعف ػوعٍ ایي ُیئبت ازتوبآل آى ثْظ تب یک ؼقیعگی اؾ 

اؾ َّؼیت ًظبهی ّ نؽایّ ػولیبتی ظؼپیبهع نْؼل ثبالزًبؼ اًدبم ثعٌُع. ّهمبم)هؽتجَ( ّ تؽکیت  ( ؼاضبو) ًؿظیک

تب ًظؽ ثعٌُع کَ هكکْ هًؽّف تفکؽ ّ تؼوك یک تًوین هِن ؼاخغ ثَ قطر  تسلیل گؽاى اقتطجبؼاتی ؼا ثعاى ظانتُیئبت 

آى ؼژین تؽٍ کی ثْظ.  اؼایَهیعاى ػولیبت ؼؾهی اقت کَ ضْاُبى  -ّ نکل زوبیت ًظبهی ظؼقطر 
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)ثؼُی تسلیل گؽاى  

اؼتم نْؼّی ؼا ظؼچکْ  کَ پبّلْقکی ّازع ُبی تؼوین ثعٌُعزمیمت ایي ثَ ثب اُویت ؼاپیًْع ظاظى ایي اهؽ ًَ تْاًكتٌع

 هًؽّف ضعهت ػكکؽی ظؼ همؽ ّؾاؼت ظفبع ظؼ 1360ظؼ قبل ّلتی ایي للن  ضبِؽٍ:)ؼُجؽی هی کؽظ. 1968آگكت قبل قلْاکیب ظؼ

لًؽ همؽقؽههبّؼیت نْؼّی ثْظ. خٌبذ غؽثی هٌبؾل ظّم ّقْم  ّافغبًكتبى  ّؾاؼت ظفبعنْؼّی ظؼپبّلْقکی قؽههبّؼلًؽ ظؼاالهبى ثْظم، 

ُؽ ؼّؾ ِجك هؼوْل ثب یک هْتؽ ثٌؿِالئی ّ یک هْتؽّالگبی ثبظیگبؼظ ثَ قؽکبؼهی آهع.یک ؼّؾ زیي آهعًم ثب قالذ یک قالهی پبّلْقکی 

اهؽ" آى ؼا ؾیي گفتَ ًَ فِویعم، "ثؽای تکؽاؼخبًبًَ کؽظم. ثكیبؼضؽقٌع نعٍ ّ ثؿثبى ؼّقی گفت: هلَ ظیف! هي کَ ؾثبى ؼّقی ثلع ًجْظم، ّ چیؿی ا

ههکل ایي ثْظ:  ؼ ًوْظم: هلَ ظیف! ضیلی ضٌعیع. ثؼع اؾل تمبَب کؽظم تب ثؽای کبؼی هؽا ثَ ظفتؽل اخبؾٍ ّؼّظ ثعُع. لجْل کؽظ ّ ثعفتؽل ؼفتن.تکؽا

هدبّؼت تیؽ ؼـ پبظگبى ًظبهی اؼتم قؽش لؽاؼ ظانت کَ "هدبُعیي قؽثَ کف" یگبى ثبؼی ثبفیؽُبی ثی هؼٌی هسل هكکًْی هب ظؼاِؽاف ظؼ

ظًع، فَ ثبػث تِیح قؽثبؾاى نْؼّی نعٍ ّ آًِب ثبلومبثل هسالتی کَ اؾ آى فیؽ نعٍ ثْظ ؼا هْؼظ زوالت ثب قالذ ثمیلَ ّ ضفیفَ لؽاؼ هیعاقالذ ضفی

 اؾخٌؽال ضْاُم کؽظم کَ اگؽ ُعایتی ثؽای پبظگبى هؽثِْ ثعُع تب اؾ تطؽیت نعٍ ّ زتی ظؼضتبى هثوؽ ّ غیؽ هثوؽ لطغ هی نعًع. ُبْاؼیثبالثؽ ظؼ ظ

اؾهي پؽقیع فؼآل ًیؿ فبهیلت ظؼ ُوبى هسل ؾًعگی هیکٌع؟ گفتن ًطیؽ. گفت: اگؽفبهیلت ظؼ آًدب ُكت، ُویي زبال ثَ ضكبؼات ّ تلفبت خلْگیؽی نْظ. 

اؼم پكبى تؽ ّلی اهیع ُّلی کْپتؽُب ُعایت هیعُن ُوؽاُت ؼفتَ ّ فبهیلت ؼا ثَ ُؽًمطَ کَ هی ضْاُی هٌتمل ًوبیٌع.اهب تطؽیت، اختٌبة ًبپػیؽ اقت. 

  ( ش  کٌین!؟ هدعظآخْؼنبى

ثبالزًبؼ، اقتطجبؼات ایبالت هتسعٍ ًتیدَ گیؽی ًوْظًع کَ نْؼّی ُب اؾهكبػی نبى ثؽای تؼْیٍ  تمؽیجآ ظؼ ؾهبى توؽظ

، ثؽای پیهکم یک چیؿی ثِتؽیتؽٍ ک ّ اهیي ظقت کهیعٍ اًع. ثب ػعم هْفمیت ظؼ تالل نبى ثؽای ایدبظ یک ائتالف افغبى 

ؼژین هْخْظ هوع کَ تًوین گؽفتَ اًع تب ثؽکوک ُب ّ ههبّؼیي هْؼظ ًیبؾػطف تْخَ ًوبیٌع کَ ثؽای ثمبی  ًوْظچٌبى هی 

 آًِب ثَ یک همعاؼضبِؽخوؼی فتّالغ نْظ. ُؽچٌع، اگؽنْؼّی ُب لؽاؼ ثْظ ایي قؽهبیَ گػاؼی ؼا ًوبیٌع،ازتوبل هیؽ

ال ّ تؼِع)الؿام(ل ثؽای ظقت ؾظى ثَ تؼؽٌ ػلیَ  يفْفم گیُوجكتظؼ هْؼظ خلت ّ ازُبؼ ّاؼتم افغبى  اؾقْی 

تًْؼ هیکؽظًع کَ ثطهی اؾهبهْؼیت  ظؼایي هْؼظ، ثؼُی تسلیل گؽاىنْؼنگؽی ًیبؾظانتٌع. ّ ظؼ ظّؼًوبی ثالتکلیفی 

ى ضویؽکؽظ ّ ضؽظظؼ اهؽثَ گؽظى گؽفتي اهکبًیت ثکبؼگیؽی ًیؽُّبی ًظبهی نْؼّی اؼؾیبثی جبؼت اؾػ ُیئبت پبّلْقکی

. ثْظ یبغیگؽی
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اظاهَ  ثؽظانتهؼِػا، یک ُفتَ ثؼع اؾ ؼقیعى ُیئبت ثَ کبثل؛ قی. آی. ای. گؿاؼل ظاظ کَ اکثؽیت تسلیل گؽاًم" ثَ ایي 

ثبالگؽفتي ظضبلت ًظبهی نْؼّی ظؼ نکل یک ًمم  )نگْى ثعی( ثؽای اؾًْػی زبکی هیعٌُع کَ ظؼُن ثؽُن نعى َّؼیت

هكتمین خٌگی ًیكت". 
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اؼؾیبثی ُبی قفبؼت ایبالت هتسعٍ ظؼ کبثل ظؼ اّایل قپتوجؽ ػیي ًظؽات ؼا اثؽاؾ هیعانت. ایي قفبؼت گؿاؼل ظاظ کَ یک 

يْؼت پیم  ظؼ ،همًْظ "ازتوبلی" هبهْؼیت پبّلْقکی ػجبؼت اؾُوْاؼ کؽظى ؾهیٌَ ثؽای ظضبلت ًظبهی نْؼّی ثْظ

هیکؽظ کَ " ظؼیک هؽزلَ ضْى ؼیؿی  گیؽی آهعی کَ هكکْ تًوین ثگیؽظ ایي کبؼ َؽّؼیكت. یک تلگؽام قفبؼتی ًتیدَ

ضلك]ثطبِؽ هؽگ، فؽاؼ اؾ ضعهت، ّ تغییؽ خِت ظاظى[ اتسبظ خوبُیؽ نْؼّی ؼا هلؿم هی  )ؼژین(پیعا کؽظى ًیؽّی اًكبًی

      ّازع ُبی خٌگی ضْظل ؼا اضتًبو ثعُع". تلگؽام ضبِؽًهبى هی کٌع کَ ب()ّلت آى ًؽقیعٍ تقبؾظ تب تًوین ثگیؽظ آیب

ؼا پؽ ًوبیٌع کَ  تؼعاظ ؾیبظ تبًکِبئیَؽّؼت  تؼعاظ ؾیبظ ًفؽاتهٌعی ًیبؾع تب " تؼعاظ کبفی تبًکیكتِبی افغبى هْخْظ ًجْظً

اهیي نبیع ازكبـ ًوبیٌع کَ  -ؽٍ کی، ّ ایٌکَ ظؼ یک همطؼی ؼژین ت"قْی اتسبظ خوبُیؽ نْؼّی تسْیل ظاظٍ هی نعًعاؾ

ًبگؿیؽًع تب کوک ػكبکؽ نْؼّی ؼا تمبَب ًوبیٌع. 
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کبثل ازتوبل ایي کَ هكکْ نبیع ازكبـ ًوبیع تب ثؽای زفع اًمالة ظاظ کَ تؼعاظ ؾیبظی ظیپلوبتِب ظؼقفبؼت ُوچٌبى گؿاؼل 

ؼا غیؽ هستول ًوی ظاًكتٌع. ایي همبهبت هؼتمع ثْظًع کَ، ظؼیک چٌیي زبلتی، ظضبلت اّلی  ،ؼا ّاؼظ ًوبیع )ضْظل(ػكبکؽ

، ُویي کَ ثبنع، اهب هطتى -تآقیكبت ؼُبیهی نْؼّینبیع ثَ یک ًیؽّی ُْائی ضبو ثؽای زفبظت کؽظى اؾ  -هسعّظ

نْؼّی ُب اؾ زوبیت خٌگی ضْظ  ثْظًعع یبفت. قبیؽ ظیپلوبت ُب هؼتمع ٌ، هكئْلیت ػكبکؽ ازتوبآل گكتؽل ضْاًُعایٌدب آهع

". ًظؽضْظ قفبؼت ػجبؼت ًوبیٌعتع ظاظ ّ ق خبیگؿیيآى ؼژین کَ آًِب هی تْاًٌع" ثب تمؽیجآ ُؽظاؼی ضْاٌُع کؽظ ثب ایي ػمیعٍ 

کَ  ظنتٌعّخْظ ْاُع اقتْاؼی ًَ ُن تب کٌْى ن -" تبٌُْؾ ؾهبى ثؽای التوبـ ضلك ثؽای کوک ًؽقیعٍ اقت کَاؾایي ثْظ 

ثالتؽظیع، اتسبظ خوبُیؽ نْؼّی ... ظانت هی ًوبیع.  هْاؾًَاتسبظ خوبُیؽ نْؼّی ظاؼظ ضْظل ؼا ثؽای یک ظضبلت هكلسبًَ 

هبظٍ هیکؽظ." آّ ثكیح قبؾی ال ؼا  ًهعٍ ثیٌي پیم ؼّیعاظُبٓپالى ُب ثؽای 
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قپتوجؽثَ ًظؽ ؼقیع. ثب اقتٌبظ ثَ  6کوتؽ ًبههطى ظؼ ًیْیبؼک تبیوؿ ثَ تبؼیص اؼؾیبثی کوی ثیهتؽ تآقف اًگیؿ ّ یک

کَ ًب تْاًی نْؼّی ُب ظؼ یبفتي یک ؼاٍ زل قیبقی آًبى ؼا ثَ قْی هعاضلَ "هٌبثغ ظیپلوبتیک" ایي اؼؾیبثی ههؼؽ ثْظ 

، "تًؽف" هیعاى ْؼّی ظؼ کهْؼؿایم پؽقًْل ًظبهی نهكتمین ًظبهی هی کهبًع. همبلَ ثَ نؽذ ّ تْيیف تؼعاظ ؼّ ثَ اف

ُْائی ثگؽام اؾ قْی اًبى، تؽافیک قٌگیي ًظبهی تؽاًكپْؼ ُْائی ظؼ اًدب، ّثبؾگْ کؽظى قِن گیؽی ههبّؼیي نْؼّی ظؼ 

گفتَ هی نع کَ نْؼّی ُب ظؼیبفتَ اًع کَ ظضبلت ًظبهی هی تْاًعپیبهعُبی نعیعی ظؼ ؼّاثّ ثب  . ثْظػولیبت خٌگی پؽظاضتَ 

، ٌُع، ایؽاى ّ قبیؽ کهْؼُبی اقالهی ظانتَ ثبنع. ثب ایي زبل، اؾ" یک هتطًى ضبؼخی" ًمل لْل ًوْظٍ ثْظ ایبالت هتسعٍ

اگؽلبػعٍ کلی ؼا لجْل کٌی کَ ؼّقِب ًوی تْاًٌع اؾ ظقت ؼفتي افغبًكتبى ؼا اخبؾٍ ثعٌُع، ّ اگؽ ُوچٌبى پی کَ هی گفت" 

ػجبؼت اقت  )ثبلیوبًعٍ(یبغی گؽی ًیكتٌع، یگبًَ ًتیدَ هٌطمی ازتوبلی نوْلیتایي اهیع ّاؼ افغبى ثیم اؾ ثجؽی کَ هْقكبت

".  آهعى  ؾّؼهٌعاًَ ی نْؼّیاؾ
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فؼبلیت ُبئی ظؼ ثؼُی اؾػیي نبُع ؽآضؽیي ُفتَ هبٍ آگكت، پْیبیی ُب اقتطجبؼاتی ایبالت هتسعٍ ثبؼظیگظؼػیي زبل، ظؼ

ام تفٌگ ظاؼ هْتْؼیؿٍ -5 تبى ظؼ هبٍ هبؼچ فؼبل ثْظًع. فؽلَِؽف همبثل قؽزع افغبًكکَ ظؼ ًیؽّ ُبی ؼؾهی نْؼّی ثْظًع

ثَ نوْل  -کهکَ ثبؼظیگؽثطم)قبؾٍ( ُبیم ؼا ثَ ثیؽّى گبؼًیؿیْى هٌتمل ًوْظ. ثؼُی اؾ ّازعُبی هبظًّم گبؼظ ظؼ

ثَ ظؼ زؽکت  -الؼی ُبطؽیَ ی ضوپبؼٍ اًعاؾ، ّ گؽّپی اؾگؽظاى تبًک ُب، یک گؽظاى تكلیسبت قٌگیي َعِیبؼٍ، یک ث

ع ٌزبکی ثْظًع کَ ایي ؼفت ّ اهع چٌبى هی ًوبیظیعٍ نعٍ ثْظًع. اؼؾیبثی ُبی اقتطجبؼاتی  لؽیتقْی یک هسَِْ ضّ آُي 

. )ازتیبِ(ثبقِن گیؽی یک تؼعاظ قؽثبؾاى غضیؽٌٍع، ثبؼظیگؽکَ هؽتجّ ثب یک توؽیي آهْؾنی هیعاًی ثبن
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کَ هؼلْم هی نع آهبظگی ثؽای خٌت ّ  ظیعٍ نع َّؼیتی نٌبقبئی نعٍام ُْاثؽظ گبؼظ ًیؿ ثبؼظیگؽ ظؼ یک -105اخؿای فؽلَ 

قطْذ لؽیت کبهل ُْاثؽظ هكتمؽ ظؼاتسبظ نْؼّی ظؼ هْتْؼیؿٍ، فؽلَی ثبنع.)ثؽػکف فؽلَ ُبی تفٌگ ظاؼخْل ُْائ

ؽی ؽای ثبؼگیهؼلْم هی نع کَ نبهل آهْؾل تکٌیک ُبی ضبو ثکبؼکٌبى زفع هی نعًع(. فؼبلیت ُبی ّازع ُبی ُْائی 

( کَ AN-12همبیكَ ثب )ظؼ هی نع (IL-76اؾ ًْع) تؽاًكپْؼت ًظبهی تؽِیبؼات ثیهتؽ پیهؽفتَ هِوبت ظؼ یک ًْػی اؾ

هی گؽفت. ایي کبؼثبػث ثؽاًگیطتي قؽیغ ًطكتیي اؼؾیبثی یي فؽلَ ُْائی هْؼظ اقتفبظٍ لؽاؼقْی اػبظی اؾثطْؼ

ثؽای فؽقتبظى ػكبکؽُْائی نبى ثَ افغبًكتبى آهبظٍ هی نًْع. اظِبؼػمیعٍ هیکؽظًع نْؼّی ُب نبیع کَ اقتطجبؼاتی ای نع 

 ثعتؽثب نعیع ع اؾکبثل ظؼ یک پیم آهع ًبگِبًی،اؼؾیبثی ُب هی گفتٌع ُعف ازتوبلی چٌیي ػولیبتی ػجبؼت ضْاُع ثْظ اؾ ظفب

ُی ًوبیٌعگبى قْی ثؼهثبل، یک ػولیبتی ظؼاهتعاظ ضطِْی کَ اؾ)ثطْؼ نعى تِعیعی کَ پبی تطت افغبى ؼا فؽا ثگیؽظ

هكلوآ فؽٌ کؽظٍ هی نع(. ظیپلوبتیک ظؼکبثل 
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( ًیؽُّبی نْؼّی ثَ ظاضل تؼؽٌظؼخَ گػاؼی نبًف یک  تسؽک) اکثؽیت ظیعگبٍ ُبی خبهؼَ اقتطجبؼاتی ایبالت هتسعٍ ثَ 

 ثیهتؽ فؼبل ثعیلِب ثؽای ػولاهب ثؼُی تسلیل گؽاى ثؽ یک آؾهبیم)قٌدم( َ هیعاظًع،ًب هستول اظاهاهؽی افغبًكتبى ُوچْى 

ظضبلت ؼّ ثَ افؿایم نبى ظؼػولیبت ُبی  ،ههبّؼیي ًظبهی نْؼّیآًِب ؼّی تؼعاظ هكتمین ًظبهی پبفهبؼی هی کؽظًع.

ّازع ُبی نْؼّی  ظؼقؽزعات افغبًكتبى ثَ زیث ّ فؼبلیت ُبی ههبُعٍ نعٍ ظؼ  خٌگی ّ لْخكتیکی، ُئیبت پبّلْفكکی

َ هكکْ تب کٌْى هسعّظٍ ای ؼا ثؽای تؼِعاتم تؼییي ًَ کؽظٍ اقت. ػالیوی اًگهت هی گػانتٌع ک
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ػٌْاًی ؼئیف قْی تؽًؽهعیؽاقتطجبؼات قتبًفیلع اؾ فؽقتبظٍ نعٍقپتبهجؽ 14یک اِالػیَ)هیوْؼًعم(اضطبؼیَ ثَ تبؼیص 

نْؼّی نبیع ظؼآقتبًَ  خوِْؼ ّ قبیؽ همبهبت ایبالت هتسعٍ،کَ هٌؼکف کٌٌعٍ ی ایي ًگؽاًی ثْظ، ُهعاؼهیعاظ کَ" ؼُجؽاى

نبى ثبنٌع". ُؽچٌع،  هتکبُبی ّ ثؽای زفبظتیک تًوین ثؽای فؽقتبظى ػكبکؽ ضْظنبى ثطبِؽ خلْگیؽی اؾ قمِْ ؼژین 

یي ًْع ظاظ ّ قتعُبی ثطْؼثبلمٍْ ًب هسعّظ ًظبهی ّ قیبقی اؾ ا ثِبئی کَایي اِالػیَ ُوچٌبى هی گفت، کَ هكکْ ظؼثؽاثؽ 

آًِب ، ًمم ًظبهی نبى ؼا اؾظیبظ ثطهٌعثطْاٌُع زبيل هی نْظ، زكبـ اقت. ثٌبثؽایي، اگؽ نْؼّیِب ًِبیتآ هطبِؽٍ آهیؿ

ػولیبت ُبی ظ ههبّؼیي ًظبهی، گكتؽل ظضبلت ظؼثب افؿایم تؼعا -تًبػعی اًدبم ضْاٌُع ظاظهستوآل ایي کبؼ ؼا فمّ ثطْؼ

اغػبى هیکؽظ کَ،  ؼنِؽُبی کلیعی. ثِؽزبل ایي اِالػیَ خٌگی، ّ ازتوبآل آّؼظى ّازعُبی کْچک ثؽای تآهیي اهٌیت ظ

ظؼيْؼتیکَ لعم ُبی اّلی نبى ًتبیدی ؼا کَ آًِب  ، نْؼّی ُبثبنعهسعّظ  گبهِبی تًبظیگكیل)ػكبکؽ( اثتعآ ثَ  زتی اگؽ

ثیهتؽ ؼا  نبى ؼا ظؼتسلیل ًِبئی ضطؽکؽظٍ، همبّهت (هیصازتوبآل تمْیت کؽظى خبی پبی) هی ضْاٌُع ظؼ پی ًعانتَ ثبنع،

ثؽای اؾظیبظ گكیل ًظبهی ههکل ضْاٌُع قبضت.
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