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سند اجتماع استخباراتیپیش بینی اشغال افغانستان از سوی شوروی:

یا

سرطان تا کودتای ثوروکودتاھای بعدی...)26(داستان کودتاھا درافغانستان: از کودتای 

8-سمتق

برگردان: خلیل

آرایش نظامی می گیرنداصلینیروھای 

استخبارات ذخایر کالن بنزین و سایر مواد سوخت را شد کھ سستدسمبر 19اطالعیھ ھشدار باش بالخره وقتی بھ تاریخ 
برمال ساخت کھ قبآل درکانتینرھای متحرک درنزدیکی ھای جاده اصلی ای کھ ازاتحاد جماھیر شوروی بھ افغانستان میرفت 

-5بود. فرقھ زی درنزدیکی یکی از معبرھامھمات پل ساحال تخلیھدر،جا بجا شده بودند. یک ترن(قطار راه آھن) ھمچنان 
آمادگی ھائی مبنی برام تفنگ دارموتوریزه گارد کشکھ را ترک نموده و روبھ سوی سرحد داشت.  ثبوتھائی بدست آمدند 

تجمع غرب اتحاد جماھیر شوروی در دست اجرا بودند. ھوائی از سھ پایگاھھای ھوائی دربرای بردن واحدات اضافی
ای ھوائی مناطق سرحدی دوام داشت. ھمچنان شواھدی موجود بودند کھ عساکراز وافزایش ھواپیماھای تاکتیکی در میدان ھ

واحد قبآل حاضر درافغانستان (گمان برده می شد کھ ازگردان تفنگدارموتوریزه اخیرآ برده شده بھ بگرام) مقاطع کلیدی
115(گذرگاه سالنگ) واقع درمسیر جاده اصلی از اتحاد جماھیر شوروی بھ کابل را پاسداری می کردند. 

از آمادگی ھای نظامی در شوروی(تزئینی)ای صحنھ 

منتقل کردن نیروھای اضافی احتماآل در این معلومات تحلیل گران را قادر ساخت تا بھ اتفاق نظری دست یابند مبنی براینکھ 
د، ادامھ داشت. ندخیل باش(دراین انتقال)وقوع بود، اما عدم توافق آنھا روی اندازه و اھمیت نیروی نظامی کھ قرار بودشرف 

دسمبر در این زمینھ تا حدی احتیاط آمیز بود. اطالعیھ می گفت،19در نتیجھ، واژه آرائی اطالعیھ ھشدارباش مؤرخ 
آرایش ھای قشونی شوروی در ھفتھ ھای اخیرنشان دھنده آن نیست کھ آنھا دارند بھ آن چیزی برای" سرعت گام برداری

یک پیش امد غیر مترقبھ فوری درک میکنند، اما سوای(اولی تر) آن آنھا بحیث ازنظر زمانی عکس العمل نشان میدھند کھ 
بقول . تجمع(نظامی) در نزدیکی سرحد، "دافغانستان واکنش نشان میدھنبدتر شدن متداوم وضعیت امنیتی دردارند بھ 

افغانستان] بھ زودی محتمل است و ... آمادگی ھا برای تقویت " افزایش بیشتر[نیروھای شوروی دراطالعیھ، نشان میدھد کھ 
ان. دی. یک روز بعدتر درکھ خیلی بیشتر قابل مالحظھ نیزمی تواند در دست اجرا باشد". معرفی کردن "افزایش" نیروھا(

شده بود)، بقول اطالعیھ، شوروی ھا را قادر خواھد ساخت تا"سایرنقاط را توصیفی. ھمچون" نیروی چندین فرقھ ای"آ
در دست گرفتھ، با شورشیان در والیات معین درگیر شده، یا ارتش افغان را برای عملیات درسایر جای ھا فرصت بدھند". 

شورشگری بھ مقیاس سرتاسری مستلزم بسیج -عملیات وسیع ضدبرای اجرایھرچند، اطالعیھ ھمچنان مشعر بود کھ،
116نا محدود خواھد بود". تعداد خیلی بیشتر نیروھای منظم زمینی از سایر نواحی نظامی در طی علمیات بالقوه 
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آغاز بھ آشکار کردن وسیع تفصیالت حضورگسترده شوروی در افغانستان، وافزایش (امریکا)دسمبر، حکومت21بھ تاریخ 
نیروھا درشمال سرحد افغان نمود. بقول گزارشات مطبوعاتی، "مقامات حکومت کارتر" گفتند کھ اینان این معلومات را

مراجعھ احتمالی بھ توصیھ ھای ند(راستای تصمیم اخیر مبنی بر آشکار کردن نقش مسکو درجنگ افغان" ارایھ میدار" در
دسمبر قصرسفید). آنھا ازنقل و انتقال سھ گردان عساکر زرھی و ھوائی شوروی را بھ یک پایگاه ھوائی کابل 17مالقات 

سرباز رزمی بھ نیروھای شوروی از قبل 1500در طی دو ھفتھ ھای اخیرمتذکر شدند، کھ منجر بھ اضافھ شدن حدود 
کھ دو فرقھ تفنگ دار موتوریزه شوروی و یک فرقھ ھوائی، با بودمچنان بھ مطبوعات گفتھ شدهموجود در کشور شد.ھ

تن عساکر، در نزدیکی ھای سرحد بھ حالت آماده باش در اورده شده بودند. یک مقام وزارت خارجھ،" کھ 30000سرجمع 
نگرانی اش را بھ مسکو روی ت متحده صدای تقاضا نمود نامش فاش نشود" گفت کھ "چندین مراتب در روزھای اخیر" ایاال

117(سرحدات) افغانستان بلند کرده است. گسترش نیروھا در داخل و نزدیک

مرگ آوران الفا قبل ازدست بکار شدن عکس یادگاری گرفتند(تزئینی)

حکومتی را روی پسایند مطبوعاتی ھمچنان تفاوت نظر در میان تحلیل گران استخباراتی و مقامات عین ھمین شمردن ھای
(نظامی) منعکس می کرد. بعضی مقامات آن را طوری توضیح می کردند کھ معتقد بودند شوروی ھا دارند برای این تجمع

گفتھ باشد آمادگی ھای کھبودشدهو کمال آماده می شوند. یک" دستیار امنیتی قصر سفید"، گزارش- یک اشغال تمام
ر نشان کرده بود کھ عین نشانھ ھا در ند،" و خاطیم یک دخالت نظامی مھم را نشان میدھشوروی حول افغانستان" ھمھ عال

قرار گزارش بعضی از تحلیل گران استخباراتی ایجاد مراکز عملیاتی دیده شده بودند. 1968قبل از اشغال چکو سلواکیادر
روی در شرف داخل شدن بودند.   شوروی در نزدیکی سرحد را بھ حیث آژیری استناد کرده بودند کھ نیروھای شو

گفتند کھ آنھا شک دارند کھ مسکو یک اشغال مھم را آغازکند و می مطابق گزارش ھای مطبوعاتی"با اینکھ، سایر مقامات 
استخباراتی" کمکمداخلھ نظامی در جنگ گوریالئی بود." تعداد زیادی " اینکھ تجمع(نیرو) بخشی از یک پروسھ تدریجی

ھیچ عالمت نقل قول شده بود کھ می گفتند"شان تعدادیازھمچنان گفتھ بودند کھ راجع بھ اھداف مسکونا متقین اند، و ھا
و نزدیک افغانستان" وجود نداشت. قرار گزارش تعدادی از مقامات حکومتی معتقد روشن ھدف نیروھای شوروی درداخل

شورشگری رارویدست گیرند وپیش بینی می - نبودند تا عملیات کامل ضدبودند نیروھای بسیج شده احتماآل بھ قدر کافی زیاد
شوند در میکردند کھ، اگر این قوا براستی بھ افغانستان فرستاده شود، احتماآل برای تآمین امنیت بعضی نقاط کلیدی استفاده

ت خارجھ، کھ معلومات نفری افغان مصروف پیشبرد مستقیم جنگ بودند. ھرچند، سخنگوی وزار50000حالیکھ ارتش 
اجتماع جداگانھ وانس وزیر ابتدائی را در یک نشست خبری ارایھ کرد، رسمآ از ابراز نظر خود داری کرد، و در یک 

ابرازنظر ازسوی او فقط حدس و گمان خواھد بود. ھفت کھ ھرگونبھ یک سؤال با این گفتھ پاسخ گھخارج

نائب ادمیرال بابی ری انمان مطبوعات کردند، ارزیابی ھا آغاز بھ ظاھر شدن دردسمبر، عین روزی کھ این22بھ تاریخ 
مطابق یک ارزیابی، اینکھ مدیر اداره امنیت ملی بھ بریژنسکی و برون وزیر دفاع تیلفون نمود تا آنھا را مطلع بسازد، 

24کند. او باردیگر بھ تاریخ ساعت در افغانستان آغاز می 72"بدون شک" شوروی یک دخالت مھم نظامی را در ظرف 
ثابت شد کھ قطعآ118ساعت آینده اغاز گردد. 15حرکت می تواند در ظرف این دسمبر بھ آنھا تیلفون زد تا گزارش بدھد کھ 

معلوماتش درست بودند. 



3

مرگ آوران بعد از ساقط کردن امین عکس یاد گاری گرفتند(تزئینی)

یک نقل و انتقال گسترده توسط در مورد خبارات ایاالت متحده گزارش دھیدسمبر بھ وقت واشنگتن، است24ناوقت 
را آغاز کردند. اکثریت پروازھا از غرب اتحاد جماھیر شوروی بھ پایگاھھای ھوائی در ناحیھ طیارات ترانسپورتی نظامی 

ل و بگرام در افغانستان قسمت ھای قابل مالحظھ شان در میدان ھای ھوائی کابو،امی ترکستان شوروی صورت گرفتھنظ
بھ زمین می نشستند. صبح بعد دی. سی. آی. اطالعیھ ھشدار باش دیگری را صادرکرده، خبردار ساخت کھ شوروی ھا 

مھم بداخل افغانستان را تکمیل کرده اند واینکھ احتماآل این اقدام تا حاال آغاز شده اندازی یک دخالتآمادگی ھا برای راه 
بود یک حرکت مھم شوروی بداخل افغانستان احتماآل مشعررا صادرکرد کھیاست. درعین روز، اداره امنیت ملی گزارش

119درشرف وقوع بود. 

از طیارات نظامی بداخل سیلیمات پالسی سازفرستاده شدند، دسمبر بھ مقا25تا زمانیکھ این ھشدرارباشھا بھ تاریخ 
طیارات شناسائی شده شب افغانستان با عجلھ در رفت و آمد بودند، بیشترینھ ازناحیھ نظامی ترکستان. بھ زودی برمال شد کھ 

یث تختھ خیزاستفاده قبل از پرواز بھ میدانھای ھوائی مناطق سرحدی شوروی نزدیک افغانستان از آن میدانھای ھوائی بھ ح
ھوائی در نزدیکی 105می کردند. این نیز واضح شده بود کھ واحد ھای منتقل شده از طریق ھوا شامل نھ تنھا نفرات فرقھ 

)، در ناحیھ نظامی بلوروس واقع در غرب Vitebskام مستقر درویتبسک(- 103فرغانھ، بلکھ ھمچنان نفرات فرقھ ھاوئی 
یک تعداد پرواز ھا ھمچنان از ناحیھ نظامی مسکو می آمدند، تحلیل گران اذعان می کردند کھ اتحاد جماھیر شوروی بودند.

این پروازھای واحد ھای نیروھای خاص را منتقل می کردند. برعالوه نشست ھا در پایگاھھای مھم ھوائی بگرام و کابل، 
120میرفتند. نیزربی و جنوبی افغانستانشناسائی شده بود یک تعداد پروازھا بھ شین دند و قندھار، دربخش ھای غ

) مسئول سرنگونی امین 1974جوالی 28از لیتنشان گروپ الفا(فعا

اطالع رسانی در مورد این وقایع در نشریات یومیھ ھردوی سی. آی. ای . و دی. آی. ای. بھ منظور منعکس کردن برداشت 
دسمبر، تحلیل گران 25یک افزایش تدریجی نیروھای قبآل موجود در کشور(افغانستان) ادامھ داشتند. در ختم روز بھ تاریخ 

امنیت برای پرسنل شوروی در ساحات کابل و سایرمراکز توصیف می تآمینھمچونھنوز وظیفھ اصلی این نیروھارا 
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26نفر بودند. یک مقالھ ان. دی. آی. بھ تاریخ 800کردند. در آن مقطع تخمین می شد کھ تعداد عساکر برده شده در حدود 
استفاده دروروی درترمزو کشکھ بھ حیث نشانگرقصد شکالن میدانی نصب شده در نزدیکی سرحدھایبھ یک انباردسمبر

از این مکانھا بھ حیث تختھ ھای خیزبرای وارد سازی واحد ھای اضافی، اشاره کرد. گزارش گری جاری یومیھ استخباراتی 
دسمبرحاکی بود کھ، اگر قرار بود تا نیروھای جدیدآ استقرار یافتھ برای عملیات جنگی استفاده شوند، 27و 26بھ تاریخ 

این یاس کوچک خواھند بود بھ مقصد کمک بھ رژیم افغان برای حفظ" اقتدار کاھش یابنده" اش.کھ این کار بھ مقمحتمآل
121عین تصویری بود کھ مقامات ایاالت متحده بھ خورد مطبوعات می دادند. 

27و 24دسمبر ادامھ یافت، یعنی وقتی کھ آغاز بھ کمرنگ شدن کرد. بین 27نقل و انتقال ھوائی درسطح بلند تا بھ شام
پرواز صورت گرفت. نیروھای وارد صحنھ شده بطور ابتدائی چیزی پنج تا شش 300تا 250بھ تعداد 19179دسمبر 

122عسکر.2500تا 2000گردان تخمین شده بودند، بالغ بر 

).Mikhail Evstafiev. تصویر از میخائیل اوستاویو(1987) درTajbeg Palace(قصر تاج بیک

دسمبر(ناوقت شام بھ وقت 27برداشت و تلقی یک عملیات صرفآ برای برسرکار نگھداشتن رژیم موجود امین وقتی بھ تاریخ 
شد کھ عساکر شوروی یک یورشی را برمحل اقامت جدید امین سازمان دادند کھ منجر بھ مرگ بی معنیکابل) بطور قطعی 

کسی کھ ظھور دو باره اش بھ خودی خود - ، ببرک کارملیوی کابلراداو شد. طی یک برودکاست ادعائی(دروغین) کھ از 
اعالم نمود کھ امین توسط " حزب دموکراتیک خلق افغانستان و شورای انقالبی جمھوری دموکراتیک - داشت برمال یم شد

ت بھ سرعت کارمل گفت او رھبری حکومت جدید را از بدو تشکیل اش بدوش دارد. استخباراافغانستان"سرنگون شده است. 
و بھ درستی تثبیت کرد کھ این برودکاست روی فریکوینسی رادیوی کابل از آن سوی سرحد از اتحاد جماھیر شوروی 

سخن پراگنی(پخش) کابل صورت گرفتھ بود. درطی یکی ازبدبیاری ھای کوچک شان شوروی ھا درتصرف تسھیالت 
حال پخش بود ناگھان از سوی برود ی کابل( در موج ھوا) دردیوعمل کردند، و بدین ترتیب وقتی ھنوز صدای رارادیو دیر

123. جماھیر شوروی تحت تآثیر گرفتکاست از اتحاد

(تزئینی)در پناه شوروی ببرک کارملحکومت 
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ایا حملھ -، راجع بھ قتل دقیق امین وجود داردت کنندگان افغانکرسوی شوروی و شت متفاوتی، حتی ازھم تعبیراھنوز
انفجار داخل قصرش اوخودش را کشت. ھرچند، تردیدی موحود نبود کھ این وقوعشوروی او را کشتند، یا باکندگان 

) کھ Spetznazعملیات شوروی بود کھ رژیم دلخواه شان برسر قدرت اورد. نیروھای خاص شوروی یا عساکر(
معلوم می شد کھ ازنظر اتنیکی طوری دست چین برقصرنشیمن امین حملھ بردند با یونیوفرم ارتش افغان ملبس شده بودند و 

تعداد زیادی شاھدان عینی واحد نھ شد. (افکارعامھ)شده بودند کھ بھ تغییر قیافھ شان کمک نماید، اما این کار باعث گول زدن
ل ، بھ شموداشتندمحاصره درھای جنگی شوروی را دیده بودند کھ ھمزمان چندین تسھیالت سیاسی و نظامی را تصرف یا

وزارت ھای دفاع، داخلھ، و حتی ایستگاه رادیوی کابل. بعضی از واحدھای شوروی بھ شمول وسایط زرھی جنگی، و 
واحد ھای اندک افغان شدند کھ دست بھ یک مقاومت ناچیز زده بودند. بعضی از تحلیل آندربعضی موارد واردجنگ با
قل و انتقال عساکر بھ کابل در ھفتھ اول ماه دسمبر را درک کرده مخفی ن- آنان کنون مقصد نیمھگران نتیجھ گیری کردند کھ 

گربھ را دید و گفت پشک است.خ)-(یعنی، در کرامات پیر ما چھ شک است124اند.

.1988نازشوروی در میدان ھوائی کابل برای یک وظیفھ آماده می شوند، یک گروپ ازسربازان سپت

درنزدیکی سرحد وارد افغانستان مستقردسمبر، استخبارات تصدیق کرد کھ دوفرقھ تفنگدارموتوریزه شوروی 28تا بھ تاریخ 
فرقھ دیگر، کابل میرفت. بھ بگرام و کھام از ترمز از مسیر جاده ای کنون تآمین امنیت شده سالنگ- 108شده بودند. فرقھ 

ازطریق روانھ شد کھرو بھ سوی جنوب جاده ایغربی ترد بھ جانب غربیام از کشکھ، با عبور ازسرح-5یعنی فرقھ 
تخمین شان در باره میزند. در این مقطع، تحلیل گران استخباراتی ھمچنان سوی شھرمھم جنوب غربی قندھاردورھرات بھ 

نفر باال بردند. 5000نیروھای ازطریق ھوا منتقل شده در طی چھار روز گذشتھ را تا بھ حدود 

تقریبآ در زمانی کھ این فرقھ ھا مصروف عبور ازسرحد بودند، رژیم جدید کابل ضمن یک برودکاستی اعالم نمود کھ مسکو 
تقا ضای شان را برای کمک نظامی پذیرفتھ است. این  برود کاست ھمچنان تشکیل حکومت جدید را اعالم داشت، کھ 

سروری) می شد، کھ از زمان تالش ناکام شان برای عزل امین اعضایش شامل دست کم دو نفر از توطئھ گران(وطنجار و 
درخفا بسر می بردند. -قرار شایعات بھ ھمکاری شوروی-در ماه سپتمبر

1988یک گروپ ازسربازان سپتناز ارتش شورویدر نزدیکی تورخم سرحد بین افغانستان و پاکستان در 
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دیگرھیچگونھ  شبھھ ای در واشنگتن وجود نداشت. یعنی شوروی در مورد آنچھ کھ بھ مناسبت کریسمس آغاز شده بود 
نیروھای عمده جنگی را از طریق ھوا بھ افغانستان منتقل کرده، برای استفاده از آن ھا تصرف کنترول پای تخت و شھرھای 

نصب کرده و با مھم و گرھگاھھای ترانسپورتی. این نیروھاحکومت موجود را از میان برداشتھ، یک رژیم دست نشانده را 
جنگی تامین کردند. در یک نشست امنیت ملی تحت ریاست را برای فرستادن فرقھ ھای بیشتراستفاده ازآن بھانھ(پوشش) ای

127ساز فرا رسید". سرنوشتعملبرایزمانودر آن روز، بقول بریژنسکی،" ھم چیز فھمیده شد، رئیس جمھوری کارتر 

ن جنگ سرد بوجود آمده بود. میدایعنی یک زون جنگی جدیدی در

 ------------
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