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  نچاردسياحمد شاه مسعود، حسن شرق و بروس ر
 

  ی جهادی از قوماندان هایكي مورد ر دقاتي و تحقهاارشز به گینگاه
 
 و في تحرباشد،يروبرو مبا آن  سرحدات آن روني چه در داخل مملكت و چه بی امروز افغانۀ آه جامعیت از مشكالیكي
 دهي مملكت و اوضاع رقت بار مردم ما رونما گردیادي بنی سه دهه جنگ، بربادني است آه دری و حوادثعي وقارييتغ

  ، مملكتی اجتماعاناتي به شمول جر ،دهديم رخ عه جامكي آه در یدادي آه هر حادثه و رونستي امر اتيواقع. است
 و مي چه بخواهی و شكدي تردچيبنابران، بدون ه. سازدي را مني  همان سرزمخي آه واقع گردد، در مجموع تاریبهر شكل
 است، یاسي سلي تشككي ی آه دارايیاي جغرافۀ محدودكي آه در یقي حقااني عبارت است از بشهي همخي تارم،يچه نخواه

 . استوستهي و به وقوع پادهرخ د
  مستند و قابل قبول در هر قي حقانآ موجود است آه به اساس ی آه در هر منزلدي جدی وجود امكانات تكنالوژبا

 آه آفتاب ی آه هستند گروپ ها و افرادشودي مدهي بازهم دگردد،ي می چشم بهم زدن جهانك ي دریله اأموضوع و مس
 ی و با وقاحت حتندينماي مفي را تحرري اخشوبآ پر ۀ سه دهیخي مبرهن تارعي و وقادهيجهان تاب را با دو انگشت پوشان

 يی اجنبني و مامورندگاني آن نمای و حتنيرخؤ ، مسندگاني ژورنالستان، عكاسان، نوۀ قلم و آمر،یني شاهدان عۀبر حافظ
دهان گفتن،  ا و با حلوا حلوهدين آشال داشته اند، خط بطاني را مستند و مشروح بشيآه خاطرات  عصر و زمان خو

 .ندينماي منيريش
 
  از مملكت از دوران اشغال افغانستانی واقعاناتي و جرخيال تارؤ ملت افغان سی آه برای از معضالت سردرگمیكي

 و گنگ دهي در غبار پوشتي همانا شخصباشد،ي وطن فروشان خلق و پرچم تا به امروز مۀعصر حكومات فروخته شد
 از یخي تارتي شخصني ایمي رهبران تنظني چرا دربنكهيا. است" احمد شاه مسعود" بنام ی جهادیان ها از قوماندیكي
 آه با ممالك ی با روابطگر،ي آنان بوده است و از جانب دني  و مطرح ترني ترزي و غوغا برانگني سو پر آوازه تركي

ها، دي مطالعات، چشمدقات،يمود، داستان تحق اشغالگر آن برقرار نی وقت و قوایمهم آنزمان، منجمله اتحاد شورو
 آور رتي عصر حني الخصوص دری و اوراق قراردادها بصورت روزافزون، علعالقهي ذی خارجني ماموراطراتخ

 ۀ به السنی و مضمونی و رساله ای مبدل نموده است آه هر روز آتابی را به مرد هزار چهره ای مدرن، ویتكنالوژ
 .رسدي به نشر مون، گوناگی استخباراتیبطش با دستگاهامختلفه در مورد او و روا

 بدون استناد و دالئل ی هم در خارج از افغانستان بطور مداوم ولی آه قلم بدستانشودي مدهي مباحثه دني رابطه به ادر
 ني اهنكي غافل ازپردازند،ي می در مورد ویخي تارقي آشنا، به مغالطه و آتمان حقاتي شخصنيقناعت بخش در شناخت ا

 ايسر دن  تا آنشودي مملكت شمرده مخيال تارؤ آه سقي حقاشتريب هرچه یجو و  آه خواننده در جستگردديروش سبب م
و .یا.یآ.ی  و س.ی ب. جي.ی  مانند آئی هافي از منابع معتبر و آرشی رسمیبه دنبال نشرات مستند، آتب  و رساله ها

 مي نعیآقا ،" اميد"ۀ دي  جرري آوشان، مدی قو آقای مانندیت آه اشخاص اسی متمادیسال ها...   و امثالهم بروند١۶ام 
 و همكاران اناث ابي رهنورد زری در داخل از جمله، آقاگري دیپور و تعدادزي ساالر عزی آقا،یضي فدي سعی آقار،يآب

 در نانيا. دله اند آن در مجایها تي و واقعخي تارفي حاصل در تحری تپ و  تالش مذبوحانه و بكي در شانيو ذآور ا
 . منتهی ميگردد آه به ترآستاننديمايپی  را می راه ، است ساخته  خي را تارآنچه  في و تحرقتيواقع با آتمان حق

 
و   احمد شاه مسعود از جانب هواخواهان سر به هوای هايی آه در قسمت شناخت و آارروای از اشتباهات بزرگیكي

 آنچه ضي نق است آه آامَالی وی جهادی و آارنامه هاتيلغه در مورد شخص همانا مبارد،يگي صورت میاغماض گر و
 عرضه ند،ينماي ارائه میقلم بدستان داخل  وی المللني معتبر بی هافي آرشی راپورها،یني شاهدان ع،یخيرا اسناد تار



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    2

 آنچه بوده، ري غ را بهی جهت وی و بغي دریول مسعود هستند آه  بؤ مسري هوا خواهان غني همقتيدر حق.  ديکننم
 رين جمله مد آاز. گردندي می در احوال وشماري و مطالعات بی و به دهن ها انداخته و موجب آنجكاوسازنديمطرح م

 را به قوماندان مذآور نسبت داده و ی العقولري محی مذهبی مقام هامبران،يغ و پءايذآرالقاب اول  باا باره»دي ام« ۀديجر
 به اؤيرعالم  در ی حامد علمیهمچنانكه آقا.  نموده استلي پرواز به جانب بهشت  تمث در حالراي وی اچهي قالیبرو

. دينمايمالقات م» !!!!! « از زمردیتخت یبر رون فردوس ي باالترۀبهشت مسافرت نموده و قوماندان مذآور را در طبق
 در انظار و اذهان رچراي پنجشۀ جبه بوده است ازی را آه قوماندانشي خويیاي قهرمان روی هواخواهان افراطني انكهيا
 به یگري طور داري حكمتی به همراهی وتي را ازهمان آغاز فعالی واتي حی آشكاراۀخچي نموده و تارمي ترسنگونهيا

 . کرد باوردي با"دشمن دانا و دوست نادان" ۀ  بازهم به مقولكشند،ي مريتصو
  شاهدان دي الرغم اثبات صدها اثر و رساله و چشم دی علی اند آه حتدهي گردی مغزی شست و شواري بساي گروه نيا  
  خود هم  آنرا باورکه ساخته اند یخي احمد شاه مسعود تاریآنها، از زندگ  خودنيب  ازیادي تعداد زكي به شمول ینيع

 گردد،يم ارائه نهي زمني آه دریمبالغه و اغراق. نمی نمايند، و يا اينکه مردم با هوش و بيدار افغان را دست کم گرفته اند
 و ی داخلسندگاني و نوني محققشماري در آشف و انتشار اسناد، مدارك و  آثار بشتري و مطالعات بقيباعث تتبع، تحق

  :سازديرا به وضاحت در اذهان زنده مپر معنی  تي ب اين وگرددي منهي در زمیخارج
 

   دوست نادانزندي منتي                 برزمد بری دانا بلندت مدشمن
 

 آه مسعود در اثر انفجار ندينماي می استناد پا فشارني به اتيگذشت هفت سال، هنوز هم با قاطع  گروه بعد ازني ایبار
 آه باشدي میآنقدر افراط»  آه هست یليبهر دل « قي حقافي تحری برانانيباور ا.  استدهي عكاس عرب به قتل رسۀآمر
 با احمد شاه مسعود یاقت اني آه نامبرده در عیرا با خبر نگار فرانسو) ١ (یلي محترم مسعود خلۀ مصاحباني جریحت

 ی افشاگرني ازی تبصره و برداشتچي انكار نموده و ه سالم عكاس عرب، آامالًَۀ آمرتصويرحضور داشت آه انفجار 
 ني چنۀني در زمانيدي امهيق و ب»ديام« معلوم الحال ۀديچرا جر. ديخود شان پرس  ازدي بانراي چرا؟ ا مگر.ندينماي نمیخيتار
  !! دانستند را در اغماض صالح شان آمرانديننوشتند، شا » چيه « ی  مهمانيجر
  ادي سال آشته شدن احمد شاه مسعود، ني از هفتمی آورادي آابل در اخبار پشتو ضمن یاناي آروني گذشته نطاق تلوزروز

 و با نندهي بنهمهي با اهي با سوونيزي تلوكي یوقت. دي به قتل رس عكاس عربۀآمر» !« آه نامبرده در اثر انفجارديآور گرد
 ۀ روشن و مصاحبیلي مستند محترم مسعود خلیويدي از وی جهانعي وسیاي دي مه خبرنگار و دسترس بیادي زۀداشتن عد

 ديا برد،ي مثل مسعود از اغماض آار بگ"یخيتار" تي شخصكي مرگ ی در نحوه و چگونگی با خبر نگار فرانسویو
 !!ندي نمای خاك پاشقي دائم بر چشم حقایطرفداران و

 در آابل داشت آه یالي تخلص برا بی با خبرنگارای مصاحبه  سعادتستهي شا محترمهكاي امری نطاق صداروزدي
 و اموزدي احمد شاه مسعود بی های از آارروائ»ديبا« آه نسل امروز افغانستان نمودي مهي توصايخبرنگار مذآور گو

 به ري هم در افغانستان تقدیگري دی از شهدااي آه آديباالخره نطاق پرس....  ودينما» ؟  «شهي پی را در زندگیروش و
 خبرنگار نميداند که نسل امروز افغان با منابع معتبر امروزی، حقايق را شفاف تر از وی می !د؟ياي بدي آه بادي آیعمل م
 را در پشت یبه دفعات و به آرات اشخاص،  گردديافغانستان محسوب م ی دولتوني تلوزقتي آه در حقی ملني تلوز.بيند
  .ندي قوماندان مسعود بگوی آورد آه در مدح و ثنای مكروفونيم
 و انترنتی ی هاتي همان سای مسعود حتۀ و طرفداران سرسپردی موجود خواهد بود آه هواخواهان ویلي و اما چه دلیول

 قلم در دست نگرفته اند و از یچگاهيد، هرگز و ه ميباشمشورای نظار و پرچ متعلق به  آهیجرائد و مجالت فراون
 معتبر از منابع ی قرارداد ها و راپورهالا به شموهارشز گنهمهي ورد ای به دفاع منطقشي و قهرمان خورويقوماندان و ه

  نتوانسته آنچه را مثالًَیم قلچي هاي آ؟ست؟؟ين  رضاۀ عالمقتي در حقی سكوتني چنايآ.  برنخاسته اندی و خارجیداخل
ن مشغول  تا اآلی تجاوز شوروی آه از ابتدايیكاي امرۀدي خبرنگار خبره و افغانستان شناس ورزچاردسن،يبروس ر

  د؟ي و برهان رد نمالي منتشر نموده با دلباشد،ي و نشر مقاالت و آتب فراوان در اوضاع افغانستان متتبع و سرچير
 ::سدينوي مني چن) ٢ (قتي حقیجو و  افغانستان، در جست خود بنامدي آتاب جد١٠٣ ۀ  در صفحچاردسني ربروس

 خود دستور داد ردستاني مكتوب صادر نموده و به تمام زكي احمد شاه مسعود ،ی با شورو١٩٨٢ ۀ موافقت نامبي تعقبه"
 غرض ند،ي نبوده و آرزو داشتند آه به دشمن حمله نمای را آه از داخل گروهشان به طبق مرام ويیآه خبر قوماندان ها

  ."يد پشاور به نشر رسیاخبارها  افتاده و دری مكتوب به دست حزب اسالمنيا. مجازات به اطالع روس ها برسانند
 بود تي در منطقه مشغول فعالیدر اسالم آباد را آه مدت دراز » ا ی آیس«  آمر )٣(ل  آوويا و خاطرات ست هارشزگ 
 ــ آزاد افغانستان آزاد" پورتال نيصفحات هم  دررايو»  ارواح یجنگ ها«  آتاب ۀ مقدمۀ ترجمديتواني شما مو

 قرار نگرفته ی منطقی و بررسدن مسعود مورد رد و استنا  هم از جانب هواخواهاد،ي  به دقت مطالعه فرمائ"افغانستان
 در آابل هم  ده،ي پامال گرد ترجمه آامالًَیامانت دار ق  ون اخال آ آتاب آه درني ناقص اۀ نوع ترجمكيالبته . است

  .سازدي م و متوجه خوانند گان تشنه را به اصل آتاب مائلشتريموجود است آه  ب
 (ی  افغانی تعداد از نشرات خارجكيدر »  در افغانستانی آغاز و انجام حكومت انتقال« تحت عنوان ی قبل مضمونیچند
 ني از عاملیك يود وو مرحوم محمد داۀ فوق العاده مهم در دورۀق،  عضو برجسته و مهر به قلم  داآترحسن شر)۴

 از ی مضمون آه جزئنيدر . دي خلق و پرچم، به نشر رسن و خونبار وطن فروشااهي سۀ منحوس ثور در دوریآودتا
 آه  سرنوشت گرددي م پشت پرده  اشارهی هایري گمي و تصمیخي از حوادث تاری به قسمتباشد،يخاطرات نامبرده م

 خاك  پاك ما، به وضاحت يۀ تا سرحد تجزی خطر ناآی هایرا با باز  مردم مظلوم افغانستانی زندگراتيي  و تغیساز
  .دينمايم حيتشر
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 اشغالگر مي رژۀ گماشتني ، آخربي آه در دوران داآتر نجسدينوي مشي خوی داشت هاادي از ی حسن شرق در قسمتداآتر
 در یحاتينامبرده بعد از تشر. دي پوست صدارت را متقبل گردنامد،ي م»ی انتقال « ۀ آنرا دوریق آه و سابیاتحاد شورو

 افغانستان يۀ با تجزاي روس ها گوآه رسدي منجاي به ای افغانت و مقامای شوروۀ پشت پردماتي اوضاع و تصمۀبار
 ۀجبه  از قوماندانان شمال ازیك، يه مسعود مادر وطن جدا نموده و با نصب احمد شاكري را از پیاتي والخواهنديم

 ی را برای بانك مرآزۀ پشتوانی از طالهای قسمتیحت .ورندآ اني را بمیدي جدالتي ا،ی شورویگي با تحت الحماريپنجش
 و باشدي از دو هزار سال مشتري را آه قدمت آن ب)طال تپه( باخترۀني گنجآثار تاريخی  جدا شده اختصاص داده و تااليا

 آش اتحاد شي است، طور تحفه پهتخي  واشنگتن بر انگمي را در موزنندهي صد ها هزار بني االن اعجاز و تحسنيهم
  .ندي نمایشورو

 : سدينوي منيداآتر حسن شرق چن 
 ماندن به ی جهت باقی ها از حكومت انتقالی آه هنوز شورودٱي ی بر می شوروري خالف انتظار سفیاز گفته ها... « 

چنانچه .  بشناسندتي شمال هندوآش به رسماتي از والیدارند تا زعامت احمد شاه مسعود را در قسمتقدرت توقع 
 ی آشتۀ در صدارت گفت احمد شاه مسعود در باری رسمی گفتگوكي در آابل در ی شوروی مارشال قوا"كوفيوران"
 .مالقات و مذاآره آند»  قلم نيز احي توض ــمنظور داآتر شرق است«  با شما ري در پنجشخواهدي و ختم جنگ میمل
 ی گورباچف به واگذارۀ خواستلي جز تحمگماني بر،ي آنهم در پنجشكوفي مالقات با احمد شاه مسعود از جانب ورانميتنظ
 ی سفرني از تن دادن به چنًءبنَا.  در بر نداشتیگري و مفهوم دی از شمال هندو آش به احمد شاه مسعود، معنیقسمت

 .فره رفتمباد ط هرچه بادا
 اني صدارت را بجرنكهي و بدون ای جمهور برخالف قانون اساسسي رئني گفتگو با مارشال آن شد تا معاونۀجينت

 و حمل و ی مواصالتی راه های نسبتي تحت فرمان خاد امنی هاشهي صادر آنند و ملتيبگذارند، بوزارت خانه ها هدا
 با ري جناح پرچم مذاآره را در پنجشی از رهبران ستمتفاده هم با اسكوفينقل مواد خوراآه را برهم زنند و مارشال وران

 ». ادامه دهندیاحمد شاه مسعود جهت آردن خواهشات و
و جنجال ها از مقام   های خودسرني به خاطر هماي آه گوسدينوي مشي در خاطرات خویگري دی حسن شرق جاداآتر

 : دهدي م ادامهني چنی ود،ينماي مء استعفایصدارت بصورت شفاه
«  جنرال ،ی حكومت انتقالقي منظور ناشده نگذشته بود آه با استفاده از تعلی شفاهی هنوز دو هفته از استعفامتاسفانه« 

 اهللا جهت بي دفاع با داشتن فرمان داآتر نجري وز،ی با جنرال شهنواز تنی نمبر چهل شورویقوماندان اردو» گروموف 
 . شوندی مري شاه مسعود عازم پنجشاحمد یواسته هاوردن خرآ گورباچف در بتي هداليتعم
 خنجان موافقه دۀ شدن معاهی بعد از مالقات و مذاآره به رسمري آه در پنجشدهدي نشان مديگرد  آه بعد ها افشاآنچه
 تحت كاني خود مختار تاجالتي اثي به حري جمع پنجشی و جنوبی بدخشان، تخار، آند ز، سالنگ شمالتي آه والشوديم
 . احمد شاه مسعود گذاشته شودۀرادا

 حكومت آابل در ني مخالفی و سرآوبی شوروی شاهراه سالنگ و حراست از قواتي احمد شاه مسعود متضمن امنمتقابال
 در افغانستان و احمد شاه ی شوروی قوماندان اردوثيمعاهده را جنرال گروموف بح. شوندي مشي تحت فرمان خوۀمنطق

 جمهور سي خاص رئۀندي فرستاده و نمای تنشهنواز به حضور داشت جنرال ري پنجشۀمسعود به صفت قهرمان جبه
 .كننديامضاء و تبادله م

 طرح ني ای تا به اجرانمودي را می حكومتاءي و احی سقوط حكومت انتقالجابي آردن معاهده اادهي شدن و پی رسماما
 آنند و جنابشان قبل ی مقرر مراني وزی شورايۀ اجرائۀتي آمسي رئثي آشتمند را بحًءبنَا.  و سابقه داشته باشدیمادگٱ
 آه خوشبختانه كنندي مبي شمال هندوآش را دوباره تصواتي والیر خود مختارد،ي اعتماد بگی رای ملی از شورانكهياز

م،  مقرر شده اند، نه صدر اعظراني وزی شوراييۀ اجراۀتي آمسي آشتمند رئنكهي ارسي و تفري جرگه به تعبی ولسیوآال
 .خواهندي اعتماد معذرت می جرگه جهت اخذ رایاز حضورشان در ولس

 یقضا حكومت انتقال  ماند و ازی شمال هندوآش و حكومت آشتمند پا در هوا ماتيوال  وكاني تاجتي شدن والی قانونًءبنا
 ».شودي خارج مگري باشد، از در دافتهي در انتقال قدرت موقع نكهي در داخل و بدون اكياز 

 
 قوماندان احمد شاه مسعود ی و اجتماعیاسي ساتي  در مورد حیدي آه هر سال خاطرات و مطالعات جدشودي مدهي دلحا

 و پروگرام " مسعوداديبن" بنام یلي  تشكتيموجود اما با. دهدي مونديبهم پ  نقاط مشترك آنها را آه اآثرَارسديبه نشر م
 در یخانماني و بی و گرسنگی الرغم قحطی آه علرحدات سروني و بی و اجتماعات داخل"یمسعود شناس" بنام يیها

 چي هرسانند،ي به مصرف مروذآ بود قوماندان مادي ی برا باشكوهی را ساالنه با برپا نمودن جشن هایمملكت مبالغ هنگفت
 راپور ها قات،ي تحقني ازه ای آه بتواند شمی اسناد و مدارآۀ و ارائی و اجتماعات در مقام دفاع منطقالتي تشكني ازكي

  .باشدي موجود نمد،ي نمای هارا رد و نفديو چشم د
 ني ندارد، پس چرا اقتي حقی مستند ویويدي و ویلي چون محترم مسعود خلی منحيث شاهد عينی، راپور شخص آگاهاگر

ا گروپ  را بیو مصارف گزاف  آه اوقات گرانبهاابي رهنورد زریعلم برداران و هواخواهان اغماض گر به شمول آقا
 در یعلم برداران افراط  آوشان آه ازی آقاد،ينماي می سپریمطالعات مسعود شناس  وقي در تحقشي خوۀديبرگز

 قوماندان شي در ستای را دائمشي خوی قلباتي آه تمنی ناصرسي محترم وباشد،يبزرگداشت از احمد شاه مسعود م
 و ی شمالیايفورني آه در آلیگري دۀ ندارد و عددهي را عقیو  ازی و معقولی نوع دفاع منطقچي هی نموده ولانيمذآور ب

 صفحات آتب، مجالت، شماري آه بی موضوعاتنهمهيصدد رد ا  دریچگاهي ، هرگز و هباشندي نقاط پراگنده مگريد
 و ی بی جی ا و آی آی منجمله سی المللني معتبر بی هافي آرشیراپور ها» به شمول واشنگتن پوست « روزنامه ها 

 اغماض ني آه امي و مشاهده نمائمي زنده باشیباشد آه روز. ندي آی بر نمد،ينماي مء را احتوایی انترنت انتهای بیها تيسا
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 و نسل خي تاری  برای راه برداشته و خدمت صادقانه و شفافني دری مثبت قدم"وا دل به تماشاهسر به "  افراطیگران
  .ندي مملكت بنمایامروز و فردا

 
***************** 

 
 :نوت 

به اضافۀ  "نيافغان جرمن آنال"چاپ  ». روز مسعودني به آخرینگاه« :  تحت عنوان ی انوردي مضمون محترم حم- ١
 .که ميتوانيد برای ديدن مصاحبۀ محترم مسعود خليلی بر آن کليک نماييد" يو تيوب"لينک 

  
search&related=mode&LHM0Wo9TWP2=v?watch/com.youtube.www://http   

  
 
 : چاپ افغان رساله در آانادا بنام  ورزيده، و افغانستان شناسيیكاي خبرنگار امرچاردسني بروس ردي ـ آتاب جد٢

AFGHANISTAN : A SEARCH FOR TRUTH  
  

 مستند بروس ريچاردسن را با ترجمۀ محترم داکتر رحيم عزيز در همين  اثر»مردی که نميخواهد بجنگد« مضمون 
 .، مطالعه فرماييد" آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"پورتال 

  
 ۀمنتشر.  سراجتي عنایلي لرمني، ترجمه م  » ارواحی جنگ ها«   در اسالم آباد بنامCIA آول آمروي آتاب ست- ٣
  "نستانـ آزاد افغا پورتال افغانستان آزاد"
 
   دعوت و تي ساۀ منتشر» در افغانستانیآغاز و انجام حكومت انتقال« ـ مضمون داآتر حسن شرق تحت عنوان ۴
 "افغان جرمن آنالين"
 
 
 

 
 


