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ھدف گیری امین

ح. امین 

مساعی درحمایت از نظرتحلیل گران استخباراتی در آن زمان حاکی اند کھ مسکو بخاطر انجام (ارایھ شده) تعداد اسناد یک 
این اسناد بود. گرفتھقرار(تنگنا)درمحدودیتکھ منجر بھ عزل تره کی شدامینشرازبرای خالصیناشیانھ اش درماه سپتمبر

غصب قدرت توسط امین نگران(معذب) بودند. یهبخاطر پیامدھای بالقو- حد اقل-ھمچنان نشان میدھند کھ رھبران شوروی
چنان می اما،اندازی کمک اندکی می نمایندبرداشت ھای مختلف عواقب تیر) درخصوص دستھ بندی کردن وجوداسناد(م

بھ تاریخ (اینکھ)وتصدیق می نمایدراکھ درطی آن حادثھ رخ دادشوروی درتنظیم این مالقاتکھ یک سند نقش سفیرنماید
اما شیوه ایکھ این پیام جملھ بندی شده بود .یک مالقاتی را تنظیم نمایدچنین بیروی سیاسی بھ او رھنمود داد کھ ،سپتمبر١٣

است.  اکثریت شواھد کارکھ تروری درشودبھ او معلوم تاارایھ نمی کرد پنداشتن(فرض کردن)ھیچ مبنایی را برای 
اما خدمات ،کمینگاه بودندکھ مسؤل حملھ ازدارند در رژیم افغانیشتر رقیبان امینبھ سوی یک یا باشاره امروزه 

سپتمبربیروی سیاسی دخالت مسکو را ١٣پراگراف دوم رھنمود مؤرخ ١۴٣آن آگاه بود. کابل یقینآ ازاستخباراتی شوروی در
منعکس می نماید: (چنین) 

١٣۵٨جدی۶درافغانستانبھشورویتھاجمنقشھ تقریبی 

زیرا این کار ،از این حقیقت خود را آگاه بساز کھ ما دستگیری امین را توسط قوت گردان خودمان بھ عھده گرفتھ نمی توانیم
عواقب درازمدتی خواھد داشت. یک مداخلھ مستقیم در امور افغانستان بوده و

از این می تواند بوده، حتی بیشترخودی خود آموزنده ب،اینکھ بیروی سیاسی احساس می نماید تا چنین ھدایاتی را صادر نماید
فرستاده شده بود: نیزافغانستانام عالی امنیتی شوروی آن موقع دربھ سھ مق(ھمزمان)زیرا این بخش پیام ھمچنان.باشد

مشاورتی ھیئاترییس ،آنجا بود؛ لیوتنت جنرال گوریلوفرای بررسی ارتش افغان درکھ ب- پاولوسکی جنرال ارتش



می نماید کھ این فرستادن اخطاریھ محتمل. خیلی ھا ) کی جی بی در کابلResidentو بوریس ایوانف ریزدنت(،نظامی
و اینکھ مسکو درتالش هآگاه بودبین دو رھبرافغان در دست انجام یک رو در رویی قاطع سیاسی ازبرای افسرانی باشد کھ 

ند.  نسنجیده نزاتا دست بھ ھیچگونھ عمل نندکھ نیاز بھ رھنمایی داشت)ند(بودو بنابراین کسانی،برکناری امین بود

ھوادارنش برای برکناری امین توسط خود شان حساب میکرد. نا امیدی متعاقب بطور قطعی روی تره کی/ یامسکو تقریبآ 
، کھ با دیده می شودشانناکامی-درتوضیحات پس از(نھ شد)بھ چنین کاری نبودھبران شوروی ازاینکھ تره کی قادرر

می دالیلیازدر روی دست گرفتن اقدامات فوری را و(تره کی)ا» نا توانی«و » درنگ«،»بی تصمیمی«ازسرزنش متداوم 
١۴۴ساخت تا قدرت را تصاحب نماید. شمارد کھ امین را قادر

العمل اولیھ مسکو این بود کھ میداناسناد شوروی نشان میدھند کھ درپیامد مساعی ناشیانھ برای برطرفی امین، عکس
جدید بود. یک گزارش عنوانی بیروی » راه حل«تالش یک حالیکھ درکرده وکارھا را خراب نھ کند، دررا حفظ(صحنھ)

بدست گرفت. رھنمودھای را»ھمھ اھرم ھای قدرت« سپتمبر خاطرنشان ساخت کھ امین کنترول ١۵سیاسی بھ تاریخ 
مصلحت آمیز خواھد بود کھ حالت حقیقی امور را طوری کھ «افغانستان می گفتند کھ ھای شوروی درھیئاتفرستاده شده بھ 

رونوشتی از یک مالقات ». را رد نھ کردرھبری ای کھ او ارایھ می نماید داده، تعامل با ح. امین و قرارھست درمد نظر
ما ازھمھ شگردھا واعمال امین "اکتبر نشان میدھد کھ رھبر شوروی شکایت دارد کھ ۴میان ھونیکر و بریژنیف بھ تاریخ 

دادن انقالب[یعنی تکیھ برانکشاف "-. بریژنیف خاطرنشان نمود کھ خط مشی حزبی اساسی امین"خوشحال نیستیم
ادامھ "افغانستان"ازاشبدان معنی است کھ مسکو بھ حمایت-"ری با اتحاد شورویپشتیبانی ازھمکاکمونیستی] ومسیر

امین ادامھ میدھد). ازنھ گفت بھ حمایت میدھد( او

عکسی از مرگ آوران الفا در بگرام(تزئینی)

. یک گزارشی "شوروی نبودپیشبردھمکاری با اتحاد "،،انقالب،، و بھ کھ امین پای بندبرمال خواھند شدبھ زودی، اتھاماتی 
انھ امین و پس از برشمردن اعمال سرکوبگر٫اکتبر٢٩پاناماریو بھ تاریخ -یوستینوف-اندروپوف-از کمیسیون گرومیکو

با درنظرداشت این و "میکرد.ارتباط او با ایاالت متحده استناد (افواھی)بھ شواھد فرضی٫بخش اوپالیسی ھای داخلی زیان
یا جھت گیری مجدد ح. ،افغانستانزه ندادن بھ پیروزی ضد انقالب درانجام ھرآنچھ ممکن است برای اجادرشروع نیاز ازبا

برایش موقع داده نشود تا معتقد شود کھ ما[شوروی "با او را طوری توصیھ نمود کھ گزارش دوام کار،"بامین بھ سوی غر
تا اھداف ،،زمینھ ای را فراھم خواھد کرد. این تماس ھای مداوم "ستیمکردن با او نیاو اعتماد نداریم یا خواھان کارھا] بھ

دست یابی اطالعات مبنی برتغییر جھت سلوک و طرز رفتار ح. امین دریک برای او،، متعاقب٫حقیقی او را برمال نمود،،
۴۵١،،. می شودپیشنھادات اضافی راجع بھ اقدامات(مقتضی) از سوی ما را ارایھ٫مسیر ضد شوروی

کمیسیون با پیشنھاداتی برای تعویض او برخواھد گشت. ،ھمین کھ توجیھات و براھین گرد آوری شدند،بھ عبارت دیگر
در زمانی کھ ،شده بود. مطابق معلوماتی کھ اکنون در دسترس قراردارد(سرھم بندی)جمع و جوراحتماآلپالن تعویض قبآل 

ھ نفر از توطیھ ساین گزارش ارایھ شد کارمل قبآل بھ مسکو آورده شده بود. منابع مختلف در آن زمان گزارش کردند کھ 
یک آنجا درمی شد کھ ازگمان برده،اه گرفتھکابل پنشوروی درھیئات(مجتمع) بھ سپتمبربرخورد ماهامین در-گران ضد

(منظورھمان شایعھ انتقال درتابوت میت ھا است.خ.) ١۴۶فرصتی در اواخر ماه اکتبر بھ مسکو گریزانده شدند. 



(برمبنای اندروپوف و مارشال اوگاکوف رییس ستاد کل شوروی یک سفارش نامھ ای را امضا کردند کھ،اکتبر۴بھ تاریخ 
شناختھ نھ ملبس یا یونیفورمی کھ ٫٫عساکر را نفری -۵٠٠یک گروه دفاع ازمحل سکونت امینبرای ،بیروی سیاسیآن)

. سفارش نامھ حاکی بود بھ افغانستان می فرستد٫٫شوند متعلق بھ نیروھای مسلح اتحاد جماھیر شوروی سوسیالیستی اند
ستاد کل خواھند GRUیک گروھان(واحد) امین،،مصرانھ،، این را می خواست. این سفارش نامھ می گفت کھ عساکر شامل 

جون بیروی ٢٩استقرار شان در پروتوکول و،کھ برای ،،ھمین اھداف آماده شده بودند،،،سپتناز]Spetnaz[بود،، یعنی
بگرام منظور کرده بود). این سفارش تقرار نخستین گردان ھوابرد را درعین پروتوکولی کھ اساسی پیش بینی شده بود (سی

امسال،، پیشنھاد کرده بود. بیروی سیاسی این توصیھ را ھ کابل ،، در نیمھ اول ماه دسمبررا بGRUنامھ انتقال ھوایی واحد 
١۴٧رسمآ تصویب کرد. ١٩٧٩دسمبر ۶در 

انی بریژنیف برمال ندروپوف عنوماموریت حقیقی این قطعھ طی یک یاد داشتی شخصی در اوایل دسمبر ازسوی ا،ھرچند
عین ھمان زمان بیروی سیاسی توصیھ ھای خودش برای بردن این واحد بھ کابل را در دست تصویب داشت.  شد؛ تقریبآ در

ادامھ و ،ندو نیروھای مسلح را نابود می کردافغان کھ ،، سرکوب ھای گروھی،، داشتند حکومتمی کردیاد داشت تآکید 
از دست دادن "خطرھمزماناین کاریاد داشت می گفت تایید می نماید. رابھ سوی غربکھ شواھدانحراف او(امین) می داد

تغییر جھت بھ "بوسیلھ یکرا"وضع مان درافغانستانتھدید برای م"، و یک "کمونیستی] اپریل١٩٧٨ھای انقالب[دستاورد
ایجاد می کند.  "سوی غرب

(تزئینی)در باغ ھای جوار تاج بیگریک وسیلھ نظامی تخریب شدهمرگ آوران الفا در کنا

تماس بوده کھ در بیرون زندگی می نمایند درکمونیست ھای افغانازیاد داشت اندروپوف شرح میداد کھ،، ما با یک گروپ 
کھ تا آن زمان دراتحاد جماھیر شوروی در میان توطیھ گرانی میزیستند کھ خودرا -ایم،،( اشاره خاص بھ کارمل و سروری

مقابلھ با امین و آنھا برای ،،(مجتمع) نمایندگی شوروی حفظ کرده بودند). دربعد از مساعی ماه سپتمبر برای برکناری امین 
نیروھای بھ شمول(کمک)،کرده بودندبرای کمکرخواستو د،نھای دولتی،، پالنی داشتھایجاد یک حزب جدید و ارگا

دوگردان درکابل ھستیم کھ توانایی ارایھ چنین کمکی را دارای ما "بھ بریژنیف بیان کرد:،نتیجھ گیریاندروپوف با؛نظامی
آمیزکافی باشند. اماُ بھ حیث یک اقدام احتیاطی علیھ بکلی برای یک عملیات موفقیت "گردانھایی کھ معلوم می شوند،"دارند

١۴٨. "عاقالنھ خواھد بود تا یک گروپ نظامی در نزدیکی سرحد داشتھ باشیم،پیچیدگی ھای ازپیش نادیده

،ھمزمان ازھردوی پیشنھادات حفظ و زدودن امین حمایت می کرد(و)باشد کھ اندروپوف داشتایعقیدهدارای کسی جزآن
دسمبر بھ حیث سرپوشی برای فرستادن عساکری بود کھ ۴معلوم می شود کھ ھدف سفارش فرستاده شده بھ تاریخ آواضح
فرستادن گروھان پاسخی ،مطابق سفارش نامھا دربرمیگرفت.ھردو ھدف ر(ھمزمان) ود تاکودتا را انجام بدھند. پالنقرار ب
افق شده،،؛ و توسط بیروی سیاسی شوروی تصویب شده بود.جانب افغانی توھ درخواست امین؛ کھ ،، روی آن ازبود ب

شانس خوبی وجود داشت کھ ،طی نخستین روزھای ماه دسمبر(دزدانھ) بھ میدان ھوایی کابل دربرمبنای رسیدن پنھانی
گفتھ حاصل گردد. post facto)تایید(اگر نھ تکمیل شده،،قبل درجریانمقصد سفارش نامھ نیز بود تا بھ یک حرکتی کھ از

،. بالتکلیفی عمدتآنمایدمحتمل می را بیشتردرکابل،، این(کودتا)گردان مستقری اندروپوف درمورد ازقبل داشتن،، دو
(پالن) نشان میدھد کھ رخنھ کردن واحد ھای عساکر خاص در ازشواھد ناشی می شدند.،پس ازآندرھردوی حالت حین و

زمان طوالنی قطع و یا ادامھ داده می شدند. درحالیکھ دقیقآ درچھ شرایطی وکدامین عساکر داخل کرده می مدتطی یک
مبھم باقی مانده بود. شدند



کرده بود. امین قرار بود برکنار آغازتطبیق لی بھ پالن اص،دست کم،تا بھ اولین ھفتھ دسمبر،کھ شودواضح می ،ھرچند
نیروھای زمینی سرحد را عبور نمایند. با شکست ،در صورت نیاز،وشده(برسرکار) افغان منصوبیک رژیم جدید،شده

،می نامندتره کی،،بی تصمیمی،، ازسویدرمساعی قبلی شان برای برکنار کردن امین بخاطر آنچھ کھ آنھا با حسن تعبیر
پالن کارا باشد. بارشوروی ھا مصمم بودند تا کاری کنند کھ این

در کنار ،شخص اول در رژیم جای گزین شان،اما اینبار وظیفھ و تکلیف شان خیلی ھا سخت و پرمسؤلیت تربود. در گذشتھ
معھذا، ھای نظامی و امنیتی نفوذ داشتند. نیروکسانی کھ درھمان درکابل بودند؛ ،بازیگران کلیدی مانند وطنجار و سروری

وآنھا می بایست رژیم ،نبودند؛ ارتش افغان و نیروھای امنیتی در کنترول امین بودکابل دارای رژیم سایھ آنھا درباراین 
کردن رژیم موجود وارد داشتند تا قدرت آتش را برای دورآنھا شاید نیازھمچنان خارج وارد نمایند. جانشین شان را از

.مقابلھ نمایندامنیتی(آن) نموده و برای خنثی نمودن ھرگونھ عمل پیشی بینی نا شده ارتش افغان و نیروھای

دسمبرقرار بود تا آغازگر این پالن باشد. طبق گزارش یا ١٧امین بھ تاریخ محتمل می نماید کھ تالش ترور،ریبا گذشتھ نگ
تا از تحقیق جلوگیری شده باشد. توجیھات گوناگون در بعد از آن ،فورآ بھ قتل رسید،شایعات آدم مسلح یک مسلمان افراطی

کھ بطورطبیعی نبودمساعی ترور را بھ یک توطیھ شوروی نسبت می دادند. بدیھی است کھ این ازجنس آن کارھایی زمان 
یک اشاره قوی ،مبالغھ آمیز پنداشتھ شده اند. ھرچندو بعضی ازحکایات اخیر،و ھای محافظت شده تولید شده باشددر آرشی

یک جنرال سابق شوروی بھ میان آمده کھ درآن زمان درستاد سوی دریک توضیحاتی بالنسبھ اخیراز،ایکھ دقیق است
گفت کھ وقتی مارشال اخرامیوف . اوخدمت می کرد،شمال سرحد افغاندر،فرماندھی ارتش شوروی در ترمزمرکزی 

او،دسمبر برای بدست گرفتن فرماندھی عملیات افغانستان بھ مرکز فرماندھی ترمز رسید١۴بھ تاریخ معاون ستاد کل 
کھ وضعیت طوری پیش بوداخرامیوف گفتھ ،ندک روزھایی بعداقرارگزارش شده،، است. ابراز نظر کرد کھ امین ،،برکنار

١۴٩آمد کھ عمل علیھ امین بھ مورد اجرا گذاشتھ نھ شد. 

ستی بھ درمی توانست پوشش بھتری برای عملیات فراھم نماید(با آنکھ ،دسمبر]موفق شده بود١٧اگر ترور در آن تاریخ [
پای تخت ی درکھ  قبال وارد ساحاتعساکر شورویمی شد....(مواجھ) مذبوحانھ بھ سرنوشت شوم می توان گفت کھ بطورن

از سوی عین حمالت را برای ،، حفاظت شان،، دربرابرکلیدی حکومتیبھ سرعت می توانستند مراکز،افغان شده بودند
او را در حین تشکیل رھبری شورشگران متعصب محاصره نمایند. آنھا قادر بودند برگشت مصؤن کارمل را تآمین نموده و 

جدید و درخواست کمک اضافی نظامی شوروی حفاظت نمایند. 

قصر تاج بیک بعد از عملیات الفا(تزئینی)



طوالنی عمل ھا باپیامدھای سرنوشت ساز درعکس ال-عکس العمل ھایی ایا این کارشوروی ھا را درخود داری ازبعضی از
محل مسکونی بھ دسمبر جان بدربرده و١٧از حملھ جای گمانھ زنی دارد. ھمین کھ امین،کھ بدنبال آمدند قادرساخت- مدت

دیگریمقتضیات فزیکی راه حل کھ زمان وپی بردندظاھرآ شوروی ھا ،در بیرون شھر نقل مکان کرداشمستحکم
معلوم می گذاشتھ بدون یورش پرجنجالی کھ بدان دست یازیدند. چیزی کھ در ھمھ این حوادث اسرار آمیز نھبرایشان باقی

این حقیقت کھ این شوروی ھا بودند کھ کالن ترین تھدید را بھ دربرابردامنھ و وسعت کور بودن امیناز استعبارتشود
کھ درنھایت برکناری (کاری)،عساکر شوروی ادامھ دادامنیتی،، ازبھ درخواست،،جان او متوجھ نموده بودند. (با آنھم) او 

درحالیکھ بھ ،جدیدش نام بردهمستحکمنقل مکان امین درمحل (سند از١۵٠آسان ساخت. (شوروی ھا)اش را برای آنان
این ھم نیرنگ شوروی ھا بود کھ اورا در یک شایدنظرمن ارگ بھ مراتب استحکام بیشتری نسبت بھ قصر تاج بیگ داشت.

می بود.خ) شاید تلفات خیلی بیشتر،می گرفتگوشھ برده و قتل کردند. اگرپالن کشتن امین در ارگ صورت
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