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  "مسعود"و " وکيل: "ديدار دو خاين

  
  

 رسيدن به قدرت و شوکت از ھيچ يکی از افراد خاين به ميھن است که در راه" احمد شاه مسعود"نھم سپتمبر روز قتل 

ھر سال نسبت "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "پورتال . گونه پستی و خيانت به خاک و مردم کشور خوداری نورزيد

دھد و از  حوادث  مردمی اين جاسوس چند جانبه را گزارش می سالگرد قتل اين بد نھاد يک يا چند عمل ضد ملی و ضد

 –وزير خارجۀ نظام خلقی " عبدالوکيل"اين بار، کتاب خاطرات دوجلدی  . سازد  را آگاه میپشت پرده، ھم ميھنان

دستم رسيد که آن را ه ب" از پادشاھی مطلقه الی سقوط جمھوری دموکراتيک افغانستان"پرچمی مزدور شوروی  به نام 

 خاطرات خود را تا جائی" وکيل. "باشدمطالب بکر و جديد زياد درين دو جلد کتاب نيافتم که تعجب برانگيز . ورق زدم

که زورش رسيده بيان داشته است، اما ازجريانات مھم آن زمان مانند جريان قتل محمد داوود و فامليش و نوع حملۀ 

ھدف . در تپۀ تاج بيک  و چگونگی کشته شدنش طفره رفته است" حفيظ هللا امين"گروه نخبۀ الفای کی جی بی  بر مقر  

 صحبتدر " وکيل"شخص . دست آوردمه بود  که چيزی ب" احمد شاه مسعود"معلومات در مورد من حاصل کردن 

جمعيت "و ساير افراد جھادی از جانب حزبش موظف  شده و از طرزالعمل کار با گروه " مسعود"سياسی با شخص 

 –با دولت خلقی " دمسعو "ی ھاصحبتينجا، نوع  ادر. کم و بيش آگاھی پيدا کرده است" شورای نظار"و " اسالمی

چطور به يک ديگر ) مسعود و دولت وقت کابل(دھم و خواھيم ديد که اين دو جانب  پرچمی را مورد تبصره قرار می

ين خصوص حرفی نمی زند و از قرارداد ادر" وکيل"رسيد، اما  ھدايت به ھردو جانب  از مسکو می. ضرورت داشتند
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اين غفلت می تواند ھم عمدی باشد و ھم نشاندھندۀ  .  عمل نمی آوردبا شوروی تذکری به" احمد شاه مسعود"مخفی 

با " مسعود" پرچمی از تماس ھای پنھانی –فقدان معلوماتش از جريانات عقب پرده که شايد حتا ارکان عاليه دولت خلقی 

ً که قبال اطالعاتی در با وجود اشتباھات جدی امالئی و انشائی، اين دو جلد کتاب شايد برای کسانی. مسکو آگاه نبودند

من . شناخت ندارند،  قابل استفاده باشد" وکيل"مورد جريانات سياسی افغانستان نداشته اند و از شخصيت ضد ملی 

را می شناسم و از فعاليت ھای دوران محصلی اش در پوھنتون کابل و  سر سپردگی وی  به سوسيال " وکيل"ًشخصا 

  . ًامپرياليسم شوروی کامال آگاھم

 –توان در مورد دادوستد دولت خلقی  اين ادعا را می. ديگر حمايت می کنند اينان از ھر طيفی که باشند، از يکخ

نظام مزدور دست نشاندۀ روس سعی داشت تا بتواند با . پرچمی مزدور مسکو با افراد خاين گروه ھای جھادی ثابت نمود

ًسوسی پاکستان تربيه شده بودند وبعدا در خدمت استخبارات يک يا چند تن از افراد جھادی که سال ھا در دستگاه جا

صبغت هللا "با ساير افرادی مانند " نجيب"که دولت  باوجودی. شوروی وقت و امريکا قرار گرفتند، تماس حاصل نمايد

 با شد که" احمد شاه مسعود"در تماس بود، نازدانه ترين  ھمه برای نظام " نقيب"و " نجيب هللا"و پسرش " مجددی

ھم به ھدايت و تشويق مسکو با دولت مزدور کابل در تماس "مسعود"مسکو مخفيانه در تماس بود و به احتمال قوی 

باالخره برای اين گروه نتيجه داد و باعث گرديد که پرچميان بعد " مسعود"تماس ھای جناح پرچم با .  دايمی قرار گرفت

  . از سقوط، زنده از افغانستان خارج شوند

" محتاط. "صورت گرفت" عبدالحميد محتاط"از طريق " احمد شاه مسعود"می نويسد که تماس اول وی با "  وکيل"

شود  ازين معلوم می." آرزوی مالقات مرا دارد، آيا آماده ھستم تا با وی مالقات نمايم" "احمد شاه مسعود"برايم گفت که 

يد دولت دست نشاندۀ شوروی سرانجام سقوط خواھد کرد داشت که می د" مسعود"را " نجيب"که ابتکار تماس با دولت 

دستگاه  . تا خودش به کمک دولت مزدور روس و حمايت شوروی سابق به قدرت برسد که خواست مسکو ھم ھمين بود

داد و آنھا را رھنمائی  کرد و به ھر دو جانب ھدايت می با  ھر دو طرف بازی می)  کی جی بی(استخباراتی شوروی 

" جمعيت اسالمی"مسکو می خواست که بعد از پايان نظام دست نشانده اش در کابل، قدرت سياسی را به . می نمود

ربانی که شورای نظار جزء آن بود، در بدل چشم پوشی از پرداخت غرامات  جنگی  از جانب شوروی و صدمه 

، حاضر شد "نجيب"وافقت ظاھری ھم بعد از م" وکيل. "نرساندن به  دست نشاندگانش، تحويل دھد که ھمانطور ھم شد

 ٢٩بار اول به تاريخ "حزب خلق"در روزھای اخير قدرت " مسعود"و " وکيل" بنابران،  . ديدار نمايد" مسعود"که با 

می خواھد قدرت بدون جنگ " مسعود" در فرقۀ جبل السراج با ھم صحبت کردند که نتيجۀ آن  اين بود که ١٣٧١حمل 

به کابل تشويش داشت که به عقيدۀ وی بعضی از " حزب اسالمی "یاز آمدن نيرو ھا" مسعود. "به وی تعلق بگيرد

، "مسعود"با " وکيل"در جريان صحبت  اول . درخفاء در تماس بودند" حکمتيار"با ) جناح خلق(اعضای حزب خلق 

داخل " وکيل"با ھم در يک مقطع " منؤم"و جنرال " دوستم"، "منصور نادری"سه تن از خاينان مشھور، به اسمای 

فونی حضرت صبغت هللا تيل" مسعود. "مذاکره شدند که برای وزير خارجۀ دست نشاندۀ مسکو چندان خوش آيند نبود

  :را به وی  داد که چنين بود" حضرت"آگاه ساخت و پيام " وکيل"مجددی را ھم از حضور 

در سويس به ياد دارم، جان " نجيب هللا"يد که صحبت ھای شما را با پسرم ئبرای وکيل خان بگو

    ).٩٢٢. ص(خدا کند که به قول خود ايستاده باشيد و قدرت را برايم بسپاريد 

به " وکيل.  " بار ديگر در فرقۀ جبل السراج اتفاق افتاد١٣٧١ ثور ٢به تاريخ " مسعود"و " وکيل"مالقات دوم بين 

بری حکومت آينده اتفاق نظر داشته باشند، ما اگر رھبران مجاھدين بين خود در مورد تشکيل رھ"گفت که " مسعود"

دانست که ميان گروه ھای  دولت خلقی می). ٩٢٧. ص" (برای انتقال صلح آميز قدرت به آنھا کدام اعتراضی نداريم
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بود که مزدوران خلقی و پرچمی خواستند که برای نجات جھادی منازعات بيشماری وجود دارد و اين ھم يکی از داليلی 

را " مسعود"خود به کمک کی جی بی چند دستگی را در ميان گروه ھای جھادی بيشتر گسترش دھند و بعد از ميان ھمه 

در صورت دخول نظامی حکمتيار به شھر کابل، "گفت که " وکيل"به جواب " مسعود. "برای معامله گری انتخاب کنند

. ص" (ن اين است که بايد مساعی مشترک غرض دفع و دخول قوتھای موصوف به داخل شھر صورت گيردنظر م

عليه " مسعود"با صاحب منصبان پرچمی بود که خود را با ھمکاری با " مسعود"اين نشانۀ تماس مخفی ). ٩٢٧

 ھای جنگ هود دورکند، صحنکه اتھامات سازش را با حزب خلق از خ برای اين" مسعود. "حکمتيار آماده می ساختند

مسکو صد . ساختگی را ترتيب می کرد که مردم به جھادش عليه شوروی و نظام دست نشانده اش در کابل معتقد گردند

ناگفته . انتقال يابد که اين طرح مسکو در يک مقطع تحقق يافت" جمعيت اسالمی"در صدد مايل بود که قدرت سياسی به 

محمود "يکی از اعضای شاخۀ پرچم و ھوادار "  دگروال لطيف"به نام " مسعود"ران نبايد گذاشت که يکی از براد

را  از جريانات درونی " مسعود"را  با شاخۀ پرچم  برقرار ساخته و " احمد شاه مسعود"بود که رابطۀ شخص " بريالی

  . حزب خلق آگاه می ساخت

 ميالدی در کابل صورت گرفت، ١٩٩١ می ١١بق  مطا١٣٧١ ثور سال ٢٢مالقات سوم اين دو ميھن فروش به تاريخ 

در قرارگاھش در " مسعود"می نويسد که من نزد " وکيل. "که گروه ھای وحشی جھادی به کابل رسيدند يعنی زمانی

می " مسعود.  "اين بار نسبت به گذشته سرد تر بود" نسبت به وکيل" مسعود"برخورد . تعمير سابق  امنيت دولتی رفتم

اما . ، اينھا کار دولتمداری را نمی دانستند"مسعود"مدتی در کابل بماند، زيرا نظر به اعتراف " يلوک"خواست که 

  :مسعود به وکيل خطاب کرد که. که اعضای فاميلش به خارج رفتند، از مسعود معذرت خواست به بھانۀ اين" وکيل"

، در غير آن، در گذشته دو مرتبه آمدنت نزد من و مالقات با من پيش روی ما مجاھدين را گرفته

مجاھدين از دست حزبی ھا و . ميان و شما حوادث ناگوار رخ داده است و خاطرات تلخ وجود دارد

اردوی شما ده ھزار کشته داده و چطور می توانستند که اکنون بدون انتقام گيری از آنھا می 

حزب تان ترجيح داديد که ھمچنان شما و ھم . گذشتند که ھنوز ھم اينجا و آنجا قرار داشته باشند

  ).٩۵٢. ص(قدرت را به مجددی انتقال بدھيد نه به رھبری جمعيت اسالمی 

  :وکيل به جواب گفت

نيرو ھای شما به کمک . آمر صاحب، اينطور فکر نمی کنم و انتطار چنين حرف را از خودت نداشتم

 غير آن، نيرو ھای در. بعضی از قومندانھای مسلح و نيرو ھای جنرال دوستم به کابل آمدند

تا . حکمتيار قبل از شما داخل کابل شده بودند و ھنوز ھم در ھمين نزديکی ھا در کمين نشسته اند

کرد که مجددی  برای ما فرق نمی...ًکه مجددی به کابل نيامد، شما شخصا به کابل نيامديد زمانی

حت نظر آی اس آی و رھبران تان ت. رسيد يا استاد ربانی يا شخص ديگری قدرت میه صاحب ب

  ).٩۵٢. ص(صدراعظم پاکستان تصميم گرفتند که مجددی برای دو ماه در رأس قدرت قرار گيرد 

از قدرت پائين " وکيل"به قدرت رسانيده شد و " مسعود. "تغيير در لھجۀ ھر دو نشان دھندۀ تغيير در اوضاع بود

ھمين منظور رابطۀ خصوصی خود را با مسکو صرف تصرف دولت و قدرت بود که به " مسعود"ھدف . کشانيده شد

از خود اراده نداشت، بلکه اوامر " مسعود"خالف تصور يک عده از حاميان احمق اين ميھن فروش، . برقرار نموده بود

برادرانش اکنون مزدوران امريکا . باد را در دھۀ ھفتاد و ھدايات شوروی را در دھۀ ھشتاد و بعد اجراء می کردآاسالم 

بی پرنسيب تسليم " مسعود. "که روابط قبلی شان با ايران و روسيه ھمچنان پا برجا باقی مانده است د، در حالیشده ان

آصف "، جنرال  صاحب "عظيمی"بی پرنسيب شد و بنای عذر را گذاشت و گفت که جنرال صاحب " وکيل"گفتار 
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م اسالمی نقش مھمی بازی نمايند و به کمک اگر بخواھند می توانند در استقرار نظا" علومی"، جنرال صاحب "دالور

قدرت خود به حفظ  و ءاين انسان فاقد وجدان بشری برای بقا. آنھا می توانيم جلو خود خواھی ھای حکمتيار را بگيريم

عکس پائين مثقالی از خيانت . نوکران سوسيال امپرياليسم پناه برد و راه ديگری ھم نداشت، زيرا اين ھدايت مسکو بود

  .  متداوم مسعود به مردم  و ميھن را نشان ميدھد یھا

  
  علومی، عظيمی و دالور:مسعود جاسوس با سه خاين و ميھن فروش مسلکی

  
  مسعود، حکمتيار و يک شخص مرموز ديگر که شايد عبدهللا عزام باشد
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به نام " مسعود"اميان شدم يکی از ح که به زينه ھای طياره باال می می گويد که حين ترک افغانستان، وقتی" وکيل"

مد و از جانب مسعود پول پيشکش کرد و من نگرفتم و به فرد مذکور گفتم که از طرف من از آمر آنزد من " عظم الدين"

که در سويس آمدم و حيات  مھاجرت را در يک آپاتمان  شود زمانی ھمچنان متذکر می" وکيل. "صاحب تشکر نمائيد

ًکه قبال او را در کابل می شناختم و در نمايندگی سفارت " قيوم اکرمی"ه نام ن آغاز کردم، شخصی بامخصوص مھاجر

برايم " احمد شاه مسعود" دالر را از جانب ٣۴٠٠کرد، نزدم آمد و می خواست   کار می) دورۀ مجاھدين(افغانستان  

ين تحفه در  ااز" مسعود"يد به اين عقيده بود که شا" وکيل. "اباء ورزيدم" مسعود"من بار ديگر از گرفتن پول . بدھد

را نگرفته باشد، اين " مسعود"ًواقعا پول ھای ارسالی " وکيل"اگر . حيث يک وسيلۀ تھديد عليه او استفاده نمايد آينده من

بار اول است  که اين شخص بعد از سال ھا ارتکاب خيانت ملی و ميھن فروشی، خود را نسبی از عذاب وجدان شخصی 

ًکامال يک موضوع شخصی بود که خيانت " مسعود"از پذيرفتن پول " وکيل"بايد دانست که امتناع الکن . رھانيده است

  . ھا و جنايات خودش و حزبش را جبران نمی کند

به مرحلۀ اجراء در " وکيل"و شاخۀ پرچم را که توسط " مسعود"نتايج مصيبت بار معامله گری ھای پشت پرده بين 

اين معامله گری و خيانت برای ساليان متمادی ملت و کشور ما را در رنج و عذاب . ه استًآمد، مردم ما قبال تجربه کرد

  .نگه خواھد داشت

  

  

 

 


