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استخباراتی بخصوص در رابطھ بھ (نتایج)آثارھمھ (واقعآ)عمآل-2001اواخر -نوشتھ می شداین مونوگرافی کھحین
بھ مقامات پالیسی سازفرستاده شده و کھب کمونیست تا بھ اشغال شورویماھھ از کودتای حز-29در طی دوره افغانستان کھ 

ای رانھ مطالعھ بازنگ،طبقھ بندی شده بودند. ھرچند، یک منبع کلیدی استخباراتی کھ ازطبقھ بندی بیرون شده بودخاموشانھ
"اشغال افغانستان پژوھش،یعنی) کمی بعد ازوقوع اشغال شوروی تھیھ شده بود. این NSCکھ در جواب بھ درخواست (ھست

، توصیف گستردهیک تعریف و، )"1980سازمانی استخباراتی، اکتبر میانباش(اطالعیھبرای ھشدارسوی شوروی:پیامدھااز
1979و اشغال در ماه دسمبر1978استخباراتی بدست آمده بین اپریل معلومات (زمان بندی شده) رویداد نگارانھمتن توصیفی

نسبتآ کوچک فاصلھ ای از نوع -کمدو ستونھ ھصفح70را فراھم می نماید. (اصآل طبقھ بندی شده اشد محرم، متن آن حدود 
و بیعتطیعنی تان معروف شده بود،افغانسوضیح می نماید کھ بھ انکشافات درتشریح و ترااین سند آنچھ.)را دربرمیگیرد

نزدیک بھ افغانستان. با مناطقمیزان گرفتاری شوروی، و فعالیت ھا و تحرکات مشاھده شده در نیروھای نظامی شوروی در 
در گزارشات و ارزیابی ھای استخباراتیتفسیرو تشریح میکند کھ این معلومات چھ گونھ ھمچنان پژوھشمساویانھ، این اھمیت
) مختلف بھ شمول نشریات فعلی استخباراتی، اطالعیھ ھای نتایج(اشکال آثارشده است کھ برای مقامات پالیسی ساز درارایھ

رآثاخاص اعالم خطر و ارزیابی ھای متناوب با خصوصیت بیشترجامع فراھم شده بودند. دربعضی موارد عباراتی ازاین 
اقتباس شده اند. 

شر شده قبل از اشغال کھ رسمآ نشده درتھیھی تاکنون یگانھ جامع ارزیاب-بیرون شده استخباراتیدیگر از طبقھ بندیمھم سند 
28پخش شده بھ تاریخ ، افغانستانگزینھ ھای شوروی درنی تحت عنوان سازمااست از اطالعیھ استخباراتی میان عبارت -

اشغال تھیھ گردیده، و یک نظر کلی ای آموزنده از آنچھ تا . این سند آخرین ارزیابی جامعی بود کھ در پیش از 1979سپتمبر 
خاصی کھ بھ مقامات عالی پالیسی(ساز) داده شده بود. ارایھ میدارد، و تصویرراناختھ بودآن زمان ش

ودربعضی موارد تشریحات و توصیفات نسبتآ وسیعی از –ساز) ایاالت متحده می شود. بعضی از اینھا ارجاع می شوند بھ 
معلومات و ارزیابی ھای استخباراتی ای کھ سازمان ھای پالیسی(ساز) در آن زمان بدست آورده بودند. -بدست میدھندآن 

برای سفارت ھای تلگرام ھای گزارش دھی سفارتی، تلگرام ھا از واشنگتن حاوی معلومات و رھنمودھابطورمثال،شامل
کھ درآن (موضوعات) استخباراتی مورد بحث قرار -سفیدجلسات قصربھ شمول -مربوط پالیسیثبت جلسات وایاالت متحده،

ھا و سایر نمایندگان استخبارات. DCIارایھ شده توسط ھایرھنمودھائی ازتوجیھات وچکیدهگرفتھ بودند، بعضآ شامل 

فغانستان تشریح اسبق محتوی بعضی از اطالعیھ ھای ھشداریھ جامعھ استخباراتی را در باره اDCIخاطرات رابرت گیت 
ھآن ھا آن اطالعیھ ھا منتشر شده بودند. سایر مقامات پیشین کھ در آن زمان شامل وظیفی نمایند و تاریخ ھای خاصی کھ درم

آنچھ را کھ آنان معتقدند ازنیز-زبیگنیو بریژنسکی مشاورامنیت ملی سایرس وانس وزیرخارجھ و بطورمثال، -بودند
اند.   آشکارساختھ،شنیده انداستخبارات بھ حیث رویداد 

ارزیابی ھای می شود کھ در رسانھ ھای خبری آمده بودند. این از آنچھ کھ در آن زمان شناختھ بود ھمچنان شامل تشریحات
مونوگراف آنھا را با یک مقدار تفصیل قسمی شامل می شود درتالش برای مشخص کردن "ارزش اضافھ شده" بھ استخبارات 

. ارزیابی ھای مطبوعاتیبداند" می توانست کسی"ھرواضح ساخت درمقایسھآنچھ جامعھ استخباراتی بیشتر-از منابع محرم



سوی حکومت ایاالت متحده بدست می آمد و از سوی آن بطور بین استخباراتی را ارایھ میداد کھ ازنیزروایت ھای اضافی 
مھ داده شود.     المللی در دسترس مطبوعات قرار می گرفت تا بھ خورد اذھان عا

بھ حیث یک منبع برای تشریحسرانجام، باید بخاطر داشت کھ مؤلف حدود سرو کار داشتن خودش در فرایند ھای آن زمان را
یک خیزش ازپیامد فوری ، ضمن یک1979بھ تصویر کشیده است. در ماه اپریل تیروند معلومات و گزارش ھای استخبارا

ھاىقدم درسرآغازی کھ شوروی ھا داشتند قدم ھای نخستین طوریکھ کنون معلوم شده،افغان( وشھرھرات رژیم در-ضد
دادم. از ارایھستاد ھشدارراه بردی" در پنتاگون برای "تفصیل آن راشان را برای دخالت نظامی برمیداشتند) منغیرمترقبھ

دخالت نظامی شوروی شامل کارھای عمده، عطف توجھ آن بھ بعد الی ختم سال، انکشافات افغانستان و (امکانات) بالقوه برای 
ده ام ت نموکرمونوگراف تشریح شده اند شدراتی کھ تقریبآ خاص(منحصر) یومیھ می شد. من در نشست ھای جامعھ استخبار

گفتمان ھاست. ( توزیع تشریحیک منبعی برای خود ت نمودن یامدھا بحث می شدند، و اینکھ شرکآنھا روی شواھد و پدرکھ 
معلومات قبلی ام برای افزودن بعضی اطالعیھ ازستاد ھشدار، ھرچند، در آن زمان بھ آدرس جامعھ استخباراتی محدود بود.) 

شریح من تبخشیدن بھ رد و، بالنوبھ منابع برای اعتباراستناد شده کمک کارایھ شده در منابعیمعلوماتتشریحتفصیالت در 
ژوھش پکل است. این من" نیست، بلکھ درمورد فرایند بطورگرفتند. ھرچند، کھ این پژوھش راجع بھ " نقش قرارمورد استفاده 

بھ نتیجھ نا خواستھ فاکتورھائی کھ منجر(برای)ا درعوضدرست بود یا کی نادرست، امبرای آن طراحی نھ شده کی 
رھای تحلیلی بخصوص با ھدف گیری بھ سوی (بھ کا، بھ امید کمک در جھت پرورش(گسترانیدن) (طراحی شده اند)شدند

قصد) مقابلھ کردن با آن فاکتورھا.   

اما راجع بھ پالن گذاری و تصامیم شوروی، اسناد کنون در دسترس از آرشیوھای شوروی شامل صورت جلسھ نشست ھای 
لف وبحث و تبادل نظر میان مقامات بیروی سیاسی شوروی راجع بھ افغانستان، خالصھ نویسی ھا در مورد مکاتبات مخت

. در حالیکھ بعضی از این معلومات می شوندعملی ساختن آن تصامیممختلف شوروی، و ثبت ضبط تصامیم و رھنمودھا برای 
در آن زمان، )evenمعمول(یعنی طبقبررسی شوند،کھ درآنھا نوشتھ شده بودآرشیوی بایست باپیشبینی ھای احتیاطی ای

نوشتھ شده بود"برای ثبت وضبط)، با این وجود، آنھا شامل تفصیالت قابل مالحظھ مربوط بھ پالن ھای بخصوص و اقدامات 
ای می شوند کھ نیروھای شوروی روی دست گرفتند. این ھا را می شود با فعالیت ھای غیرمترقبھپیشامدھاىواقعی فزیکی

باراتی ایاالت متحده مقایسھ کرد، طوریکھ در پژوھش ھای از طبقھ بندی بیرون شده ای پس مشاھده شده از طریق منابع استخ
انجام شده اند. 1980نگرانھ در 

رایھ میدارند بخصوص عبارت است از درون بینی ای کھ این معلومات آرشیوی شوروی راجع بھ فرایندی ااز لحاظ ارزش
منجر بھ دخالت نظامی شان گردید. این، بذات خودش، درسھای قیمتی ای را برای وآن اتخاذ شدهاز رویکھ تصمیم شوروی 

گران کنشبھ نتیجھ گیری ھای بی اندازه مشکل (سخت) در مورد"مقاصد" منتجتحلیل گران استخباراتی راجع بھ مخاطرات 
اف این مخاطره، طوریکھ مونوگرکھ خودشان ازمتیقن/مطمئن بودن مقاصد شان خیلی بدور استند.پیشکش می نمایدسیاسی ای 

قرار داشت، تعداد زیادی درمرکز مشکل(معضل) آشکار می سازددر رابطھ بھ عملکرد استخبارات راجع بھ دخالت افغانستان 
آینده) درمرکز بسیاری ناکامی ھای تسخباراتی قرار خواھد داشت. (درکارپژوھش ھا نشان میدھند این 

Gelman Library, Suite 701, 2130برای این پژوھش درآرشیو امنیت ملی، بھ آدرس(فراھم شدهبسیاری از معلومات
H St. NW, Washington, DC .آنھا در یک رسالھ مختصری گرد آوری شدند کھ دریک کنفرانس "تاریخ ) ذخیره شده اند

مورد استفاده 1995ناوری، در شفاھی" راجع بھ دخالت شوروی در افغانستان بھ دعوت انستیتوت نوبل در نزدیکی اوسلو،
قرار گرفت. عین ھمین رسالھ مختصر حاوی بسیاری از اسنادیست در رابطھ بھ افغانستان کھ ازسوی سازمانھای پالیسی(ساز) 

ایاالت متحده از طبقھ بندی بیرون شده، و درفوق شرح و توصیف شد. 

صمیم گیری و عملکرھائی داشتند کھ منجر بھ اشغال گردید، بعضی از مقامات سابق شوروی کھ جایگاه ھائی را در رده ھای ت
بھ شمول افسران سابق نظامی، نیز توضیحات علنی ای ازفرایندھائی ارایھ کرده اند کھ باالثر آن این مداخلھ سازماندھی شده 

فیدی(سودمندانھ) در و انجام گرفت. باردیگر، درحالیکھ با درنظرداشت اغراض تبرئھ آمیز، تعداد آنھا را می شود بطور م
(سنجید). بھ بررسی گرفتپھلوی آنچھ کھ در استخبارات ایاالت متحده در آن زمان نشان داده شده بود 

دیف باالی نبردگاه جنگ سرد صعود کرد، چندین ارزیابی ھائی افغانستان، از روزیکھ آن کشور برربا توجھ بھ سابقھ تاریخی 
ا ( بکھ بطورصمیمانھنوشتھ شده اندتوسط افرادی-از منظرھای متضاد-بدانجا رسید در باره اینکھ چھ طور این کشور 



-خدمتسابقھکارمند دارایویک معاون وزیرخارجھ بطورمثال، این افراد شاملآگاھی زیاد) وارد انکشافات آن کشوربودند. 
فرد دیگر عبارت است از غوث؟)صمد(شاید آغایسرنگون شد.1978طوالنی حکومت افغان کھ توسط کودتای کمونیستی 

بھ افغانستان پناھنده شد. 1977سال رژیم نظامی درراعظم بھوتو توسط ق پاکستانی کھ بعد ازسرنگونی صدیک مقام ساب
شوروی 1979و اشغال 1978شخصی با رھبران حزب کمونیست افغان نزدیک شده، و در ھردوی کودتای کمونیستی اوبطور

از سوی ژرنالیست ھای سابق مطالبی استسایر ارزیابی ھا شامل آ(شاید اجمل یا افراسیاب ختک؟).در آن جا حضور داشت
ایاالت متحده کھ سوابق کاری بعدی شان بھ صوب چنان مؤسسات متضادی ھمچون موقوفات کارنیگی برای صلح بین المللی 

باز یک ارزیابی دیگر ازسوی افسر سابق سی آی .(شاید آغای خلیل زاد؟).برمی گرددو بھ جزء (بخش) تحلیلگر سی آی ای
تونی آن(ای ارایھ گردید کھ درسفارت ایاالت متحده در کابل درسالیانی خدمت می نمود کھ منتھی بھ کودتای کمونیستی گردید.

»).کمونیسم دو حزبی در افغانستان«آرنولد؟ نویسنده کتاب 

ھای زیادی در شرح و توصیف ھای وضعیت تحول یابنده گردید، آنچھ باعث ایجاد تفاوتدرحالیکھ چشم انداز ھای متفاوت 
کھ از اھم ترین وتآثیرگذار ترین است عبارت است ازگستردگی و وسعت بھ جھتی کھ، با وجود وابستگی ھای متفاوت سیاسی 

شان، این مؤلفان ارزیابی ھای مشترکی از خطوط اساسی انکشافات ارایھ می نمایند.     
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