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 مسعود روس ها و انتخاب

 دسايس پنهان چهره های عريان

 
حاليكه او از طرف فرانسوي ها  مسعود را انتخاب آرد، در  KGB اين سئوال وجود دارد آه چرا د عده زيادينز

بحيث رئيس جمهور  بر او سرمايه گذاري داشت و پاآستان را زير فشار گرفت تا رباني را CIA  مطرح و حمايه شد و
تأثير تبليغات وسيع رسانه هاي خبري غرب  حتآسانيكه ت! و او را بحيث وزير دفاع برهمهء احزاب تحميل آند ؟

مسعود را در آئينه مغشوش اين تبلغات در زمره قهرمانان جهاد  و صداي امريكا رفته اند و  B BC مخصوصًا
اين مطلب براي شان دشوار است آه چگونه همزمان با حمايت هاي وسيع غرب، پيوند هاي  افغانستان گرفته اند درك

مستقر  و قومندانان قطعات شوروي  KGB تعداد زياد افسران داشته است، حتي پس از آنكه  KGB و محكمي با تنگ
مسعود با روسها را افشاء آرده اند،  در افغانستان، آتاب هاي زيادي از خاطرات شان را نوشته اند و اسرار روابط تنگ

 .از درك اين معما عاجز اند

جبهات مجاهدين در پنجشير   دريافت مي داشتيم و در آن قومندانان١٩٨٠ـ ١٩٨٢نيز گزارش هاي را آه در سالهاي  ما
آوهستان ـ آاپيسا، جبل السراج و غوربند مىنوشتند آه  و مناطق همجوار آن چون اندراب، ورسج، فرخار، اشكمش،

ذارد، همان شماره ها و همان بسته هاي آه شوروي در اختيار حكومت نجيب مىگ مسعود مقدار زياد پول افغاني از
مىكنند و  و در اثناي عمليات بر جبهات ما قطعات روسي با حمالت هوايي و توپچي خود او را ياري توزيع مىكند

از رقابت هاي محلي مايه " ها حتما عمليات مشترك و همزمان عليه جبهات حزب دارند، گمان مىكرديم آه اين گزارش
ي مؤثقي بدست ما رسيد و آاپي معاهده مسعود با روسها را در ها گرفته، نبايد جدي تلقي شوند، ولي زمانيكه راپور

 .آرديم آتش بس او از طريق رسانه هاي خبري اعالن گرديد، حقيقت جريان را درك يافت آرديم و معاهده
 

در صفوف مجاهدين داشتند، براي  روسها تالش هاي وسيع و مصارف هنگفتي در جهت خريدن افراد ضعيف النفس
جلوگيرى از حمالت مجاهدين بر پوسته ها و قطارهاي  ميان مجاهدين، اشتعال درگيرى هاى داخلي،ايجاد اختالف 

طريق پايپ الين و جلوگيري از عمليات مجاهدين براي تخريب پايپ الين، به  اآماالتي شان، انتقال مصئون تيل از
تماس هاي بر قرار  ندانان به اين منظورگروههاىنفوذي و پروتوآولي ضرورت داشتند، با تعداد زيادي از قوم استخدام

جواب مثبت شنيده اند، اآثريت فرماندهان  آرده اند و پيشكش هاي حرص برانگيزى براى آنان داشته اند، ولي آمتر
تنها آسيكه از . پنداشته و از آن به شدت خود داري ورزيده اند جواب رد داده و سازش با روسها را خيانت ملي

انگيزه  روس ها در امضاء پروتوآول با مسعود و استخدام او چند. اين آار تن داد مسعود بود  بهقومندانان معروف، 
 :اساسي داشتند

 
آوچك را عليه گروه بزرگ و اقليت را عليه اآثريت بكار  ـ استعمار گران همواره براي تضعيف مقاومت ها، گروه 1

 .يروهاي معارض بر آن ترآيز آرده اندو ايجاد درگيري ميان ن گرفته اند و غرض سرآوبي مقاومت
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دست آورد  ) باهمهء تبليغات وسيعي آه رسانه هاي خبري غرب به نفع او داشتند( مسعود با روسها  ـ سازش علني 2

 .صورت مىگرفت بحساب مي رفت و علي االقل استفاده وسيع تبليغاتى از آن KGB بزرگي براي
 
 .گرديد مى گ تا جبل السراج تأمينـ امنيت قطار هاي روسي در جنوب سالن 3
 
 .استفاده آند توانست ـ از او در جنگ عليه حزب اسالمى بخوبى و به پيمانه وسيع مى 4
 
خارج شدن از پنجشير و نفوذ درساير مناطق،  ـ جبهه پنجشير در محاصره جبهات حزب قرار داشت و مسعود براي 5

 ضعيف او را درك مىكردند، اميدوار بودند آه به پيشنهاد آنان مبني نقطه بايد با جبهات حزب درگير مىشد، روسها اين
 .جواب مثبت مىگويد" همكارى هاي نظامي و عمليات مشترك حتما بر آتش بس،

 
 مؤثريت خود را مدت ها قبل از دست داده بود، روس ها به بديل ضرورت داشتند، هيچ گروه ـ حزب آمونست 6 

بديل استفاده آنند، اين مطلب  توانستند بعنوان از مسعود مى. موفق براي روسها باشدآمونست نمي توانست بديل خوب و 
هيئت روسي بنشينيم آه در آوالب با رباني و هيئت معيتي  را زماني ميتوانيم بخوبي درك آنيم آه در پاي گفته رئيس

 ود درگذشته اعتراف مىكند آه حزبمسكو به اشتباه خ! جناب استاد : قرارداده گفت  اش مالقات داشت و او را مخاطب
 !!بوديد آمونست را انتخاب و از نجيب حمايه آرد، شما بيش از نجيب براي مسكو مفيد

 
سرمايه گذاري بر مسعود را بيشتر  در KGB براي آنكه چگونگي روابط مسعود را با روس ها وانگيزه هاي

اثر نوسينده امريكايي، بروس )  تسلط دهشت ناك شورويدهنده افغانستان سقوط(شناسائىكنيم اقتباسات چندي از آتاب 
از  مندان قضيه مىگذرانيم آه اخيرًا در امريكا طبع و به دري ترجمه و نشر گرديده، آه ما ريچاردسن را از نظر عالقه

يم ما برخوردار نيست، اميدوار ترجمه درى اين آتاب اقتباس مىكنيم، متأسفانه ترجمه مذآور از سالست و روانى آافى
و صاحب منصبان قطعات ارتش  KG B زياد افسران عالي رتبه نويسنده آتاب بر نوشته هاي تعداد." را معذور داريد

از  افغانستان، استناد نموده و اسرار زيادي از سازش ها، آتش بس ها و پروتوآول هاي برخي اتحاد شوروي مستقر در
  .است  آنان عليه مجاهدين را افشا آردهفرماندهان افغاني با قواي شوروي و عمليات مشترك

 
 :بروس ريچاردسن مىنويسد

 
 و همچنان از خاطرات ليوند ٤٠گروموف، قوماندان اردوي نمبر  من در نگارش اين اثر از خاطرات بوريس

 ود وآا جى بى مستقر در افغانستان، دربارهء تفصيالت قرار داد منعقد بين احمد شاه مسع شيبارشين، مدير شعبهء اول
جنگ هاى افغانستان بصورت  در آتاب هاى اين دو نفر معلوماتيكه دربارهء. اولياى نظامى شوروى، استفاده آرده ام

اسناد به هنگام نگارش اين آتاب از اسرار برآمده و با  تاريخ وار ثبت است، اين معلومات از اوراق تا مخابرات و
معهذا آار نگارش داستان نهائى جنگ شوروى ـ افغان هنوز . ه اندافغان منتشر شد احتواى دورهء آامل جنگ شوروى ـ

  :نموده ام اعظمى نشده است و چنانكه همه تاريخ نويسان بايد بكنند، من هم ازآثار ذيل استفاده هم شروع
 
 .ـ اثر هايناما، ليپانن ويورچنكو" بخاطر دارند سپاهيان دوران جنگ شوروى، جنگ افغان را"،"داستان سپاهيان"

 
 نخبه هاى روسى در بين سپتناز و قواى افغان آه من بسيار مفيد"اثر روزان آالس و  ـ"قتل عام سياسى در افغانستان

 .يافته ام
 

  آراآوسكى آثار محمد حسن آاآر، جى بروس آمستوتز، الكساندر بينگسن و ايلى
 

سر الكساندر فودوتوف، و پروفيسر اناتولى پروفي خاطراتيكه توسط مأمورين آليدى شوروى نوشته شده، از آنجمله آثار
اما . مأخذ اوليه به شمار ميروند آه گزارشى از جنگ فراهم ساخته اند سودو پالتوف، طبعًا در قطار مهمترين

زياد آهنه  معلومات پاليسى سازى آه توسط آثار مذآور ارائه شده بعد از نشرآثار جديد تا اندازهء مشخصات مربوط به
ماسكو نشر گرديده و يادداشتهاى آن  در" مرآز حفظ اسناد معاصر"  آثار جديد چند آتابيست آه توسط اين. شده است

واقعات، ارزيابيهاى ديگر اشخاص ذيدخل و همچنان تفصيالتيكه  براى موضوعات مد نظر، عكس العملهاى شخصى به
  .ناگفته مانده بود، نهايت ارزنده ميباشند از رويداد مالقاتهاى رسمى

 
 :او مى نويسد
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در بين  ايجاد مخالفت بين گروه هاىقومى، اجتماعى و مذهبى در اجتماعات داراى اقوام متعدد و براى روسها

نو و تازه نبوده، از قديم به آنها  يكديگرشان، و حمايت از ضعيف ترين آنها به مقابل قوىترين شان، يك طرز العمل
با موفقيت آامل در جنگهاى قفقاز در قرن نزدهم، هنگاميكه اولياى  يك رابدون شك، اين تاآت. آشنائى و ممارست دارند

مسيحى ) هاى اوستيان(حمايت ميكردند و از ) چيچن ها(و ) آوارها(بمقابل ) آوميك ها(و ) آباردىها (دولت تزارى از
مسيحى به مقابل ) نىهاىارم(و از ) ديگور معروف به قبايل(مسلمان ) اوستيانهاى(در برابر ) معروف به قبايل آهنين(
مىنمودند و يكى را به مقابل ديگر تحريك و تشويق به جنگ ميكردند، دولت  مسلمان و امثالهم حمايت) آذربائيجانىهاى(

را عليه ) بشكرها)  گروه١٩١٨بكار مىبرده است و با استفاده و آموختن ازين تجارب، بلشويكها در سال  روسيه تزارى
 بلشويكها در شمال ١٩٢٠در سال . حمايت نمودند ترجيح داده از اول الذآر) تاتارها(ر آنها رقيبان قويتر و جنگجو ت

 هنگام جنگهاى. حمايت و دفاع آردند) چيچن ها(به مقابل ) انگوش ها(و از ) آوارها(به مقابل) داگين(قفقاز از قبايل 
نموده، آنها را برضد قبايل  ا و طرفدار خودداخلى قزاقستان، شورويها موفق گرديدند يك عده از قبايل آوچى را اغو

 )٣بينگسن، صفحه: نگاه. (ديگر استعمال آنند
 

آوچى ) ترآمن هاى ( به مقابل) ازبك ها وقره آالپيتكها(خوارزم، شورويها از دشمنى عنعنوى مردمان آرام  در جنگ
موفقانه و رندانه طورى آار گرفتند ) تاجكهاازبكها و  (عالوتًا شورويها از بيطرفى شهرنشينان وادى فرغانه. آار گرفتند

 را آه ستون فقرات جنبش باسمچى را تشكيل ميدادند، از حمايت) عمدتًا ازبكها و قرغزها( آه دهقانان وآوچيان منطقه
انقالبى پيدا آرده، مشتق از  اصطالح باسمچى نامى است آه در محاورهء روزمرهء روسى، موقف. آنها محروم ساختند

از سقوط و انهدام خوقند بدست سپاهيان بلشويك تاجكستان  يام گوريالئى دهاتى بود آه در وادى فرغانه بعدآلمهء ق
 ).٣نگاه بينگسن، صفحهء (توى، دفعتًا نضج گرفشور

 
داشتند، چنانكه روسها يقينًا داشتند، آشور افغانستان محيط ايديال و  براى آسانيكه در تاآتيك هائى از اين نوع مهارت

از لحاظ . انداخت را بسهولت براه" تفرقه بينداز و حكومت آن"ميداد آه در آن ميتوان بازى مشابه به  اعدى را تشكيلمس
گروه هاى متعدد قومىبدون عاليم و شواهد  شكليات در آن زمان ملتى بنام افغان وجود نداشت، فقط دولتى متشكل از

ختار قومى باالى سلسله مراتب مغلق اجتماعى استوار است آه افغانستان سا در. همبستگى ملى و تاريخىوجود داشت
، )ازبك، ترآمن، قرغز ازقبيل(رأس آن قرار داشته و بالنوبه تاجكها، نورستانيها، مردمان مختلف ترك نژاد  پشتونها در

 )٢٣٠ ـ ٣٢٨امين، صفحه  رسول: نگاه. (بلوچها و در پايان آن هزاره ها قرار گرفته اند
 

گروه هاى قومى مختلف در افغانستان وجود دارد، بطور مثال  اس ميكردند آه امكان ايجاد مخالفت ميانشورويها احس
 ها با شيعه ها و ها با شيعه ها، مقابل ساختن اسماعيلى يكديگرشان، مقابل ساختن سنى تحريك قبايل پشتون در برابر

يك محيط ستراتيژيك سيال  يل، معهذا شورويها آه درها هر دو، مقابل ساختن شهر نشينان با دهقانان دهات و قبا سنى
بودند، نتوانستند يك ستراتيژى موفق براى جدا ساختن دايمى  گير آمده بودند و در سياست قومى محلى نيز نابلد و نا آشنا

 تطبيق آنند دشمنان سرسخت خود طرح و
 

 :نويسد بروس مى
 

اراتى شوروي در افغانستان حصول قراردادى است آه با قوماندان استخب يكى از جالبترين مساعى استخباراتى واحد هاى
 سه (٣٥٠٠٠٠مسعود از جانب خود تقاضاى پرداخت رشوتى به مبلغ . شاه مسعود، منعقد گرديد درهء پنجشير، احمد
: نگاه(. دريافت نمود 1983 دالر را نمود و آنرا به مقابل امضاى قرار داد مصالحه در ماه فرورى) صد و پنجاه هزار

 )فودوتوف
 

تعرض بود آه مسعود با اولياى امور نظامى شوروى امضاء آرده بود،  اين توافق در نوع خود دومين قرار داد عدم
  صورت گرفته بود آه عالوه بر دريافت پول، مسعود به سه تقاضاى ديگر خود از١٩٨٢جون  توافق اولى در ماه

 :اراولياى نظامى شوروى نايل شده بود، از اينقر
 
 )به عوض حكومت ببرك آارمل( با اولياى نظامى شوروى  ـ مذاآرات مستقيم و متداوم1

 
 .شوروى براى مقابله با دشمنان خودش ـ دريافت آمك نظامى2

 
  .ـ سلطهء آزادانه خودش بر درهء پنجشير3
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 )٢٩٢امستوتز، ص : نگاه(
 

گروال واستروتين اطالع داد آه احمد شاه مسعود متمايل به نظامى خود، د هنگاميكه فرانز آلينسوويچ به قوماندان مافوق
اين آودتاى  فعال و متداوم باقشون شوروى ميباشد، به آلينسوويچ گفته شد آه بنابر اهميت ستراتيژيك برقرارى روابط

 (١١٤ ـ ١١٣هاى روسى، ص  نخبه: نگاه( استخباراتى، براى او نشان قهرمانى شجاعت سفارش نموده است
 

  :داده بود وويچ دربارهء مالقات خود با مسعود چنين راپورآلينس
 
در يك ) مسعود و من( به آن عالقمند شدم، ما  نزاع هاى ذات البينى داخلى هميشه براى ما مفيد بوده است، من نيز"

حت آنترول ديديم آه هر دو از آنجا ميتوانستيم اراضى را آه او ميخواست ت منطقه بىطرف، در يك نقطهء مرتفع با هم
مسعود به موجب اين قرار  تماشا آنيم، بعد از آن او نزد من بوقت شب آمد و با هم قرار داد را امضاء آرديم، داشته باشد

خود حمله نخواهد آرد، و هر پيلوت شوروى را آه  داد باالىسپاهيان شوروى يا حكومت آابل در اراضى تحت آنترول
آرد، تا آنوقت آه ما او را در پنجشير تنها گذاشته، به امور او مداخله نكنيم و  طياره اش سقوط داده شود، آمك خواهد

نامنهاد، رسمًا مجاز " دادى باندهاى قرار"اين نوع معامله با . او مواد و تجهيزات طبى، پول و اسلحه آمك آنيم براى
ت استخدام عمليات بزرگتر منظور جلوگيرى از ضرور قرار داده شده، هدف آن جستجوى طريقه هاى سياسى است به

  )١١٤سياسى روسى، ص  نخبه هاى: شوفيلد: نگاه. (نظامى
 

قشون شوروى براى مدتى همكارى بسيار نزديك با احمد  345 واستروتين عالوتًا متذآر شده بود آه فرقه هوائى نمبر
ر آار ميكردند و دشمنان درجه معيت او گروه هاى مجاهدين را آه براى تنظيم هاى ديگ شاه مسعود برقرار ساخته و به

 )114  ـ١١٣شوفيلد، نخبه هاى شوروى، ص : نگاه. (مسعود نيز بودند، نابود ساختند اول
 

نام گذاشته بود آه بعد از " شاملون"را  دگروال واستروتين اين گروه جمع آورى استخبارات تحت نظر فرانز آلينسوويچ
اين گروپ .  تبارز نموده بود٣٤٥آورى استخبارات براى قواى  عگذشت ماه ها بحيث يك بازوى بسيار باآفايت جم

 پوهنتون يا انستيتوت هاى شوروى بوده، اآثرشان در سنين باالتر از بيست سالگى قرار مشتمل بر فارغ التحصيالن
آلتور مردم افغان آنها به فرهنگ و  .داشته، عمدتًا اوزبك يا تاجيك بودند، ولى السنه پشتو، درى و هندى را نيز ميدانستند

 .مراتب بهتر داشتند به مقايسه صاحب منصبان هوائى سالويك، شناخت به
 

دليل واجد اهميت بود آه از طريق آنها حداقل ميتوانستيم  انعقاد اين نوع قرارداد هاى صلح با رهبران مقاومت به اين
 مواصالت براى شهر آابل بود، بعضى قسمت هاى شاهراه سالنگ آه خط حياتى آاروانهاى نظامى شوروى را در

زيرا (شده بود،  معرفى" آپطان فرانز"براى آلينسوويچ آه در افغانستان براى هر آس بنام . عبور دهيم بطور محفوظ
مشكلتر از ترتيب  با احمدشاه مسعود به مراتب قايم ساختن تماس) مردمان محلى در تلفظ اسم فاميلى او مشكالت داشتند

براى من بسيار مشكل بود آسى را پيدا آنم آه : " آلينسوويچ بارى نوشته بود .ان ديگر مقاومت بودمالقات با فرمانده
او نيز دربارهء عكس  بردن پيامى به او باشد، عدهء زيادى از عكس العمل او در تشويش بودند و هويدا بود آه متمايل به

 (112) شوفيلد، ص: نگاه. (العمل گروه هاى ديگر تشويش داشت
 
و انعقاد قرارداد با قواى شوروى شود،  سعود درين معامله در موقعيتى قرار داشت آه اگر او حاضر به معامله گرىم

واستروتين همچنين استدالل ميكرد آه انعقاد . مراتب سهلتر خواهد بود انجام عين عمل براى ساير گروه هاى مقاومت به
اعطاء  لهذا به سپتسپروپ صالحيت آافى. و سياسى خواهد بوديك آودتاى برازندهء ستراتيژيك  قرارداد با مسعود

مستدام با احمد شاه مسعود تدارك  گرديده بود تا زمينه هاى وسيع تعهدات را به منظور تأمين تماس و روابط فعال و
  ).سودو پالتوف: نگاه.(نمايد

 
 :است قيد قلم آوردهپيامى را آه به احمد شاه مسعود ارسال شده بود چنين در  آلينسوويچ تفصيل

 
 .بديدار او بروم ميخواهم بدانيد آه من حاضرم بهر جا و هر وقت آه ميسر گردد، بدون سالح"

 
ما باشور وشوق . پر از بوره، گندم، برنج و آاال داديم بشخصيكه پيام ما را به احمدشاه مسعود ميرساند شش الرى آاماز

  .داد او با مالقات ما موافقت آرد، توأم با عقد يك معامله و قرار. رسيدبطور مثبت بما  آه… در انتظار جواب او بوديم

 ).١١٣نخبه هاى روسى، ص : شوفيلد: نگاه (
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و اعزام آاروانهاى تجهيزات به طرف آابل بىنهايت موفق بوده، ازموجوديت قرار  شاملون در تأمين خطوط مواصالتى
در . و خشنود بود رأس آن قرار داد مهم با مسعود، بسيار راضىو در " گروه هاى قرار دادى"عدم تجاوز با  دادهاى

گرديد آه عاملين و آارآنان شوروى با موفقيت  تحليل نهائى، يك پيشرفت قابل مالحظهء ستراتيژيك به سهولت ميسر
 )١٨٠شيبارتين، ص : نگاه. (را بدست آوردند" هاى قرار دادى گروه"آامل، اطمينان، صداقت و اعتماد 

 
 :مىكند وهاو عال

 
نمايانگر اين واقعيت است ) اعزام شده بود سپاهى روسى آه براى جنگ به افغانستان(شهادت شفاهى ايوان شوميلوف 

در خدمت روسها قرار گرفتند و براى تطبيق پالن هاى شوروى زمينه  آه چگونه برخى از عناصر مقاومت ملى افغان
را   خطوط مواصالتى بين شمالى ترين مناطق آوهستانى و پايتخت آابلترتيب شوروىها توانستند سازى آردند و به اين

 :اينست گفتار شوميلوف. مصئون گردانند
 

 مرخص شد ١٩٨٩ به افغانستان رفتم و با آخرين قطعهء ايكه در سال ١٩٨٧سال  نام من ايوان شوميلوف است، من در
فقط دو ماه را در  ستان رفتم، زمان تربيهء ما آوتاه شد،من بعد از دريافت تربيهء الزمهء نظامى به افغان .ترخيص شدم

ماه، دولت شوروى به اعزام قطعه ما به افغانستان  برگرفت، من بحيث فيرآنندهء ماشيندار تربيه شده بودم، بعد از دو
هء نمونه حدود شصت نفر باقيمانده بود، بما گفته شد آه يك قطع. و بعدًا سوم شروع آرد، گروپ اول، سپس گروپ دوم،

شود آه به سربازان چه نوع  آسانيكه باقى مانده اند ساخته ميشود و هدف آن اينست تا به جنرالهاى سپاه نمايش داده از
لهذا . گرديد آه يك گروپ ديگر نيز بايد به افغانستان اعزام گردد معهذا بزودى هويدا. تعليم و تربيه نظامى داده شده است

ترمذ ذريعه  ما از طريق. ه نفر آنرا انتخاب آردند و من هم در جملهء همين ده نفر بودممتباقى، د از جملهء سى نفر
برده ميشويم، ولى در دفتر گمرك بما معلوم  اول بما گفته شد آه به غزنى. الرى هاى نوع آاماز به افغانستان سفر آرديم

 .تاشقرغان رسيديم شد آه رهسپار قندز ميباشيم، در نهايت به
 

آن در چند محل مختلف ديگر آار آردم، چونكه قبل از  بعد از.  محليكه من بخدمت گماشته شدم تاشقرغان بوددر اولين
رخ داده بود، در تاشقرغان، من جزء يك قطعهء ماشيندار بودم، بعد از آن در  عقب نشينى سپاه ما، تغييرات زيادى

 .تبديل گرديدماستخبارات آارآردم و باالخره به غند استخبارات قندز  قطعهء
 

عمليات بود آه   مصروف٢٠١عقب نشينى قواى شوروى از افغانستان، قطعهء ما در ناحيهء تحت تسلط فرقهء  قبل از
روابط ما با اين گوريالها . اين منطقه داشت احمد شاه مسعود گوريالهائى در. در مجاورت سمنگان و بغالن قرار داشت
در منطقهء سمنگان صلح و آرامش بين ما حكمفرما بود، ما باالى عراده جات  ل،شكل جالبى اختيار آرده بود، بطور مثا

بدينمنوال بود  واقعيت. ميكشيدند) سگرت(هم مىنشستيم و گوريالهاى مسعود مىآمدند و همراه ما تنباآو  زره پوش دور
: نگاه.( را آزار مىدادندعساآر حكومت آابل آه گوريالهاى مسعود بما آارى نداشته و ما را آرام ميگذاشتند، اما

 ).حسينى
 

ديزل  جاده، دو پايپ الين وجود داشت آه از اتحاد شوروى به جانب آابل ميرفت، يكى آن تيل در اين منطقه، در امتداد
ساحات هموار و شهرى امنيت  ما همراى گوريالهاى مسعود قرار داد داشتيم آه در. و ديگرش تيل خاك دربر داشت

ما به مقابل اين خدمت ماهانه چند تن آرد و يك تانكر . تأمين آنند أمين آنيم و در مناطق آوهستانى آنهاپايپ الين را ما ت
مسعود قوماندان آنها اين  چنانكه به خاطر دارم از جانب ما قوماندان فرقهء ما و از جانب گوريالها،. ميداديم تيل به آنها

مسعود آنقدر دوستانه و گرم بود آه آمران گوريالها جوقه  وريالهاىمناسبات ما با گ. قرار داد را امضاء آرده بودند
ما  داديم، مسعود قوماندان گوريالها و قوماندان آمدند، دعوت مجللى هم برايشان ترتيب مى مى جوقه به مرآز قطعهء ما

   مسالمت آميز شده بودما بسيار بعد ازين قرار داد، زندگى. بين هم قرار داد بسته بودند آه به يكديگر ضرر نرسانند

 ).١٥٥-١٣٣ناما، ليپانين و يورچنكو، ص هاي: نگاه  ( 
 

شوروى از اين قرار بود آه به يك  در ارتباط به عمليهء خاموش سازى دهات، تاآتيك بسيار معروف خنثى سازى
مچنين آوتل ها و شده تمام گروه هاى مقاومت مقيم منطقه و ه عمليات گسترده نظامى در يك منطقه يا يك دره متشبث

اين . مىبردند استفادهء مجاهدين، بشمول قريه هاى حامى و همكار مجاهدين را محاصره و از بين معبرهاى مرتفع مورد
آمك مردم دهات به مقاومت ملى و  نوع اعمال تروريستى به منظور منصرف ساختن و خاتمه دادن هر نوع حمايت و

 .مجاهدين صورت مىگرفت
 

 در باال گزارش يافت،" منظور جنگاندن گروه هاى مجاهدين عليه يكديگرشان، چنانچه قبال دهى بهنوع ديگر، رشوت 
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. را تأسيس آنند" پدر وطن" چند گروه مجاهدين به جناح حكومت آمونيستى ديموآراتيك خلق پيوستند تا جبههء نامنهاد
عضًا بين تنظميم هاى رقيب، در مناطق جنگهائىرا آه ب حكومت ديموآراتيك خلق همچنان يكتعداد از خونريزترين

جنگ افسانوى بين احمد شاه مسعود و تنظيم هاى ديگر منتج به . نسبت ميداد مشخص صورت مىگرفت به دروغ بخود
تنظيم هاى  مسعود با اولياى نظامى شوروى گرديد آه به موجب آن مسعود به شوروى متعهد گرديد آه به عقد قرار داد

 ـ ٢١٤شبارشين، ص : نگاه. (حمله آنند ديگر جهادى اجازه نخواهد داد تا باالى سپاه شوروى يا حكومت آمونيستى آابل
١٧٧( 

 
به پيشنهاد قوماندان قواى شوروى در افغانستان حاضر به انعقاد قرار داد صلح شد  در اين وقت بود آه احمد شاه مسعود

عليه شوروى را متوقف  باساس اين قرار داد مسعود متعهد گرديد آه تبليغات دشمنانه. اشت دوام د١٩٨٤اپريل  21 آه تا
بردارد و از عمليات و فعاليت هاى گوريالئى  ساخته از فعاليت هاى نظامى عليه سپاه شوروى و حكومت افغان دست

منطقهء تحت تصرف ) زون(در آاروانهاى حامل سالح و مهمات مجاهدين  سايرگروه هاى مجاهدين مانع گرديده و به
بخانه ها و  همچنين مسعود باساس اين قرار داد متعهد گرديد آه از مراجعت اهالى درهء پنجشير. ندهد خود اجازه عبور

عالوه بر قبول و تطبيق . ممانعت ننمايد قريه ها و وطن شان و اسكان مجدد اهالى پنجشير در شهر آابل و ساير واليات
موافقه آرد آه در منطقهء پنجشير باالى قطعات عسكرى افغان و شوروى  وق الذآر، احمدشاه مسعودآامل تمام شرايط ف
آارمل دورى  اما احمد شاه مسعود در جريان مدت اعتبار اين قرار داد از تماس با حكومت. نگيرد حمله و فير صورت

از خالل چنين سلوك . و معامله بود اس شوروى در تم٤٠جسته بلكه طور مستقيم با صاحب منصبان استخبارات اردوى 
سياست مستقل و مستقيم از سوى رهبرى گروه جمعيت اسالمى در  و تعهدات، تمايلى را ميتوان درك نمود آه پيروى يك

 )١٧٧ ـ ٢١٤شيبارشين ص : نگاه (.شوروى نشان ميدهد پشاور را با اولياى نظامى
 

 ويى از جنگ وعدم مقابله نظامى با لشكر شورى دوام داده،افغانستان به سياست آناره ج زعامت جمعيت اسالمى
عقب نشينى قواى شوروى  خواست از دادن تلفات تا حد ممكن جلوگيرى نموده و قدرت خود را براى جنگ هاى بعد از

. مقابل قطعات احمد شاه مسعود متوقف گرديد همچنان عمليات نظامى از طرف قواى شوروى به. حفظ و ذخيره آند
به بمباردمان هوائى ماند آه در مناطق آوهستانى اثرات آم يا هيچ  فقط محدود عمومى عمليات نظامى شوروىبطور 
هيچ  عمليات واضحًا اين بود آه به مسعود و قواى تحت فرمان او هشدار داده مىشد آه شوروى هدف ازين نوع. داشت

 .تواندنمى نوع تخطى يا انحراف از روحيهء توافقات سابق را تحمل آرده
 

  شوروى٤٠قرارداد احمد شاه مسعود با فرقه نمبر
مسعود تماس  مصرانهء رئيس جمهور، نمايندگان اتحاد شوروى مساعى جدى بخرچ دادند تا با احمد شاه به اساس تقاضا

نظامى شوروى از طريق ميانه روها و با  مقام فرماندهى. قايم ساخته همكارى او را با حكومت شوروى جلب نمايند
نموده، موضوعاتى را براى مذاآره پيشنهاد نمودند آه با مهر سفارت  موافقت نجيب اهللا با احمدشاه مسعود تماس قايم

 :سند مذآور به اين شرح است. تصديق و نشانى شده است شوروى در آابل
 

  با احمد شاه نكات قابل مذاآره: ســـند
 
چوآات افغانستان متحد، شامل واليات بدخشان،   قوم تاجك، در تأسيس محالت تاجك نشين، با خود مختارى داخلى ـ1 

 .و آاپيسا و قيام حكومت هاى خود مختار در اين ساحه تخار، آندز، بغالن، و بخش هائى از پروان
 
 و اشغال مقامات مشخص دولتى بداخل ارگان رياست جمهورى، پارلمان ملى و آابينه نمايندگى از قوم تاجك ـ 2 

 .افغانستان
 
 .حزب مستقل و داراى حقوق مساوى  شناخت رسمى جمعيت اسالمى افغانستان متعلق به ربانى، بحيث يك ـ3 
 
تشكيالت جمعيت اسالمى افغانستان و شمول آن در اردوى دولتى  تأسيس يك قواى نظامى منظم تاجك به اساس ـ 4 

 لى و به ارتباط اهداف عمومىحكومتى، بشمولاهداف اين قواى نظامى به ارتباط منافع م تعريف و توضيح. افغانستان
  .حفاظت از شاهراه حيرتان ـ آابل

 
 .و زمينه سازى براى بازگشت زندگى عادى در اين ساحات تأمين صلح در ساحات خود مختار قوم تاجك ـ  5 
 
 طه، همچناناقتصادى در منطقهء شمال شرق، همكارى از جانب دولت افغانستان در اين راب موضوعات انكشاف ـ 6 

 .انكشاف تجارت سرحدى آمك هاى چند جانبه، بشمول آمك هاىنظامى، اقتصادى، طبى و انواع ديگر آمكها، به شمول
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شوروى، ورونتسوف و جنرال وى، اى وارنيكوف با آن موافقه  موضوعاتى را آه من درين سند گنجانيده ام سفير آبير

 .زعامت جمهورى افغانستان گذشتانده اندمالحظه و منظورى  نموده و اين موضوعات را از
 

 .فرستاد آه حاضر به مذاآره اين موضوعات ميباشد و هكذا خودش پيشنهادات ديگرى هم دارد احمد شاه مسعود پيام
شوروى مشتمل بر سفير  هيأت. نمايندگان شوروى با رفتن به محل مالقات بدون محافظ و بدون اسلحه موافقت آردند

. آى. وزارت دفاع شوروى جنرال وى ورونتسوف و قوماندان گروپ عمليات نظامى.  امآبير شوروى، يورى
قرار دادى با حكومت آابل منعقد ساخته و به همكارى واحدهاى  در اين مالقات به مسعود گفته شد تا. وارنيكوف بود

محافظت نموده   خودش اين شاهراه رايا اينكه به تنهائى با قواى. شاهراه آابل ـ حيرتان بپردازد اردوى افغان به حفافظت
شيبارشين، ص : نگاه. (مزاحمتى ايجاد نخواهد شد و تضمين تحريرى بدهد آه به آاروانها و قطعات اردو در اين منطقه

 )٢١٤ ـ ١٧٧
 

 ميان قومندانى قواى شوروى مقيم افغانستان و قواى مسلح پنجشيـــر مسوده پروتوآول
 

امضاء نموده اند و به  استقرار صلح در افغانستان، طرفين متعاقدين، پروتوآول هذا راايجاد و تمايل براى  به منظور
 :اساس آن مكلفيت هاى ذيل را بعهده گرفته اند

 
شامل قطع هر  توقف آامل عمليات نظامى در سالنگ جنوبى و ديگر نواحى مجاور شاهراه آابل ـ حيرتان، ـ قطع و1

هاى جمعيت اسالمى ميباشد و توقف  االى مواضعىكه در تصرف قطعات گروهنوع فير و حمله توسط هر نوع سالح ب
مواضعيكه در تصرف اردوى شوروى و قواى حكومت افغان،  هر نوع عمليات بر قريه جات، قطعات اردو، پوسته ها و

 .ميباشد محافظين سرحدى و حارندوى
 
بمنظور قطع فير، حمله، دزدى و  ى راـ قطعات مسلح پنجشير مسئوليت محافظت ساحهء ميان تاجكان و چوگن2

 .و حكومت افغان متعهد و تضمين مينمايند غارتگرى و انواع ديگر عمليات خصمانه عليه سپاه شوروى
 
اساس توافق جانبين، مقدار الزم وسائل، تجهيزات و مواد مورد نياز را بداخل  ـ جانب شوروى متعهد مىشود تا به3

هاى مشخص  اى رفع نيازمندىهاى مادى پنجشير و نواحى ديگر مربوط به قسمتزمان موافقهء جانبين، بر مدت و
 .شاهراه سالنگ تهيه و تدارك نمايد

 
هاى ديگر اجازه داده نمىشود آه به منظور فير و حمله باالى سپاه شوروى و حكومت  ـ به قطعات و گروه هاى تنظيم 4

) لوله هاى نفت) عمليات تروريستى ياسبوتاژ پايپ الينداخل ساحه مشخص شده در اين معاهده گرديده و به  آابل
وحمله صورت بگيرد، جانب شوروى اظهار  اگر تالشهائى توسط اعضاى مسلح تنظيمهاى ديگر غرض فير. بپردازند

 .تقاضاى آنها توسط قواى توپخانه و هوائى آمك نمايد آمادگى مىنمايد تا به قطعات مسلح پنجشير باثر
 
 مساعى مشترك به منظور پيدا آردن اتباع شوروى و افغان آه در منطقه شامل اين قرار داد مات وـ تبادلهء معلو 5

 .مفقود االثر شده اند
 
جلسات به منظور مشورهء دو جانبه پيرامون قطع و  ـ در حالت تزئيد اضطرابات و تشويش، انعقاد ميتنگ ها و6

 .منطقه و زون مشخصتأمين صلح در  جلوگيرى از عمليات جديد نظامى به نفع
 
آيلومترى بهر دو طرف خطوط مواصالت بين تاجكان و چوگنى اعتبار  ـ ساحهء پروتوآول هذا در سرتاسر قلمرو سى7

 اين ساحه، سپاه شوروى وقواى مسلح پنجشيرحق دارند تا عمليات نظامى به منظور امحاى در ماوراى. خواهد داشت
عمليات نظامى خود را منقطع   را آه به مقابل سپاه شوروى و قواى پنجشيرگروه هاى مسلح مربوط به تنظيم هاى ديگر

 .نساخته اند، انجام بدهند
 
 .امضاء و انعقاد آن فورًا مورد تطبيق قرار مىگيرد ـ پروتوآول هذا بعد از8

 
  ١٩٨٨نظامى شوروى در افغانستان، دسامبر  گروپ عمليات: منبع اطالعات

 
بى وى گروموف، وزير دفاع اتحاد شوروى، شهنواز تنى و احمد شاه مسعود   شد جنرالاين سند به امضاء و مالحظه
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 .است رسيده
 
 )٢١٤ ـ ١٧٧شيبارشين، ص (

 
در باره نتائجىكه از اين توافقات بدست آورده ) شاملون( شوروى ٤٠نمبر  در آخرين تحليل، مرآز استخبارات اردوى

مسعود قايم سازيم   خود نايل شديم، ما توانستيم تماسهاى قوى با احمد شاه ما به هدف نهائى١٩٨٢در سال  :اظهار ميدارد
 ٤٠ نمايندگان اردوى نمبر١٩٨٢خصوصًا در سال  .آه تا زمان عقب نشينى قواى شوروى از افغانستان حفظ شده بود

عات اردوى را امضاء آردند آه مسعود را متعهد ساخت تا باالى قط شوروى و شخص خود احمد شاه قرار دادهائى
. ندهد درهء سالنگ آه او باالى آن ناحيه تسلط مستقيم و مستقل داشت، فير و حمله را اجازه شوروى در قسمت جنوب

 )١٩٧ ـ ١٨٨گروموف، قطعات محدود، ص (
 

 :او مىنويسد
 

 ده ساله جنگ موفقيت هاى قابل مالحظه نصيب شورويها گرديده است آه مهمترين موافقهء آتش بس، در طول با اينهم،
. با احمد شاه مسعود منعقد گرديده ١٩٨٢آه در ماه فرورى  باشد تهاجم شوروى بر افغانستان، بدون شك معاهدهء مى

قوماندهء مسعود، قبول آردند باالى آاروانهاى شوروى و  باساس شرايط اين مقاوله، مجاهدين درهء پنجشير تحت
 همين قرار داد مسعود با. ساير گروه هاى مقاومت جلوگيرى نمايندهمچنين از حملهء  حكومت آابل حمله و فير نكنند،

مسعود . تا امروز دوام دارد روسها بود آه هستهء مخالفت شديد بين مسعود و حزب اسالمى حكمتيار را بوجود آورد آه
تار نموده سپاهيان حزب اسالمى حكمتيار حمله و آش  شوروى بطور متواتر باالى٤٠با حمايت و وسائل فرقهء نمبر 

 .)حسينى: نگاه.(است
 

مصئونيت شاهراه  براى قواى شوروى. مفيد و مثمر بود) مسعود و شوروى ( داد البته براى هر دو طرف  اين قرار
در عين زمان براى مسعود فرصت داد تا قواى  .حياتىسالنگ آه خيلى آسيب پذير بود، توسط اين قرار داد تأمين گرديد

آه از شوروى ها بقسم  را با استفاده از وسايل حربى، غذا و پول نقدى وده، قدرت نظامى اشخود را تجديد تنظيم نم
سالنگ به طرف  مىنمود استحكام بخشد، عالوتًا يك پنجم قيمت اموال تجارتى ساخت شوروى آه از راه رشوت دريافت

ت، ازجانب روسها بقسم حق ميگرف آابل ميرفت، در صورتيكه عبور آنها بدون آدام واقعه ازطريق سالنگ صورت
 159) روبين، ص: نگاه. (العبور به احمد شاه مسعود داده ميشد

 
براى صاحب منصبان ادارهء استخبارات  براى شورويها معامله با افغانها اگر چه آبستن برخى مشكالت بود، اما

سيار شباهت داشت به داستان ولى قضيهء مسعود در نظر آنها ب .شوروى، مشاهدهء آن، چندان غريب و نا آشنا نبود
را )در قرن نزدهم(آه چگونگى تالش روسى ها براى تسلط بر قفقاز " جهان حاجى مراد " معروف تولستوى بعنوان

مقابل دشمن ابدى شان  اين داستان تصميمات تاآتيكى سپاهيان محلى قفقاز راآه با سپاه تزار روس به. ميدارد بيان
 )١١٤ـ  113 شوفيله، ص: نگاه ( .اردهمكارى ميكردند به نمايش مىگذ

 
. قبايل سرحدى هميشه موفقيت آميز نمىباشد مساعى دولت ها به منظور رشوت دادن به قوماندان هاى مجاهدين و

رشوتى به مبلغ بيست و هشت هزار " شخصا) فيض محمد( آابل   وزير امور سرحدات حكومت١٩٨٠چنانچه در سال 
 باخود به منطقه) بين دو طرف موافقه شده بود" آه قبال(دران در بدل همكارى بادولت ز دالر را غرض تأديه به قبيله

  .نيز تصرف آردند برد، ولي قبيلهء سرحدى مذآور وزير رژيم و دو نفر همراهانش را به قتل رسانده، پول را
 

ابل پيوست، اما اآثريت با قبول رشوت به رژيم آ يك قوماندان جهادى ديگر در واليت وردك مربوط به تنظيم سياف
يك عده از قبايل سرحدى پاآستان وقتًا فوقتًا با . به گروپ ديگر مقاومت پيوستند افراد تحت قومنده اش از او بريدند و

قبيلهء شينوار واليت  آابل همكارى داشتند و در بدل آن مقادير زياد پول دريافت مىنمودند، از جملهء اينها رژيم
 .ميباشند عيل خيل و مندوزى واليت پكتياننگرهار و قبايل اسما

 
قوماندان در واليت ننگرهار حكايت ميكند آه  پروفيسر روبين امريكائى، از زبان يك نفر١٩٨٨در ماه فرورى سال 

من بروى آنها تف : " باو پيشكش آردند تا با روسها همكارى آند او گفت مقدار زياد پول) خاد( آارآنان : ميگفت
 )٣٣٦روبين، ص : نگاه." (فكر ميكنند جهاد يك تجارت است انداختم، آنها

 
 شوروى با مهارت هاى آه در فعاليت هاى استخباراتى داشتند و با امكانات وافرى آه در صاحب منصبان استخبارات

هاى مشترك روسى و  اختيار شان بود، به سرعت و سهولت توانستند دهقانان مسكون در قريه جات مجاور پايگاه
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نظامى شوروى زندگى ميكردند، ازطريق  ست هاى افغان را و همچنين آسانى را آه در مجاورت پايگاه هاىآموني
مردان شكار شده و اجير را تشويق مىكردند تا حلقه اى از  .اعطاى پول و تعجيزگرى به صلح و همكارىحاضرسازند

 نمونه هاى موفقيت. افع شوروى تشكيل بدهندبراى خدمات امنيتى در قريه و محافظت من افراد قريه را به معاش بلند
شاهراه حياتى شمال ـ جنوب، ميان  آميز اين پاليسى در دو نقطه استراتيژيك در واليات بغالن و پروان، ديده مىشد آه

از عمليات اغواگرى ـ تعجيزگرى در واليت پروان براى  آابل و اتحاد شوروى از آن مىگذشت، در واقع، مخلوطى
 گزارش دادند آه فعاليت مقاومت ١٩٨٣بود آه چند نفر ژورنالست غربى در سال   مثمر و موفقيت آميزروسها آنقدر
 )١٩٧ـ ١١٨گروموف، ص : نگاه. (واليت آامًال فلج شده است ملى در آن

 
 صالحيتدار از سوى مقامات) ١٩٨٤در ماه جنورى (آمونيست ايتالوى، هنگام ديدار او از آابل  به يك نفر خبر نگار

خلق افغانستان و عده اى از عناصر  قرار داد هاى زياد، شايد يك درجن ميان حكومت ديموآراتيك: " گفته شد آه
." مجاهدين به مقابل ديگر اعضاى مقاومت ملى قدعلم آردند مقاومت ملى صورت گرفته آه باثر آن بعضى گروپهاى

 245 )زالوآا، ص: نگاه(
 

را در دورهء اشغال افغانستان برآورده  ژيهاى فوق الذآر، اهداف نهايى روسهااما هيچكدام از پاليسى ها و ستراتي
موفقيت ها اشاره آنند، بطور مثال قرار داد با احمد شاه مسعود، اما  اگرچه شورويها ميتوانند به برخى از. نتوانست

با مسعود  ا قرار داد روسهامعهذ. در مقايسه با توقعات امپرياليستى و جاه طلبانه شان ناچيزبود موفقيت هاى شان
پيام (الكزاندر فيدوتوف درين اواخر در راديو  چنانكه پروفيسور. برجريانات افغانستان در آينده نيز اثراتى خواهد داشت

 :گفت) افغان
 
ساخته و  بردارى از عوامل مخفى در افغانستان ادامه ميدهند تا ظواهر مداخلهء مستقيم را مغشوش روسها به بهره"

 :آند او عالوه مي."  خود را آه بازگشت به امپراطورى ميباشد تحقق بخشندهدف
 

تشكيل ميدادند، پشتونها مردمان جنگجو   فيصد يا بيشتر نفوس قبل از جنگ در افغانستان را٥٠ تا ٤٠پشتونها تخمين 
فغانستان مسلط بوده و باين اجانب را هرگز نپذيرفته اند، اينها بر ا ومستقل هستند آه از لحاظ تاريخى سلطه و حكومت

 135 )   ـ٣٤آارو، ص : نگاه. (آرآتر خاص خود را از عصر سكندر آبير تا ايندم حك آرده اند آشور خصلت و
 

عالوتًا تخليه مناطق . قابل هضم مانده اند پشتونها با منطقهء شمال درياى آمو تعلقات قومى نداشته وبطور مؤثر غير
پاآستان از اين رهگذر نيز براى روس ها اهميت داشت آه اينكار به  ا به هجرت بسوىپشتون نشين و اجبار پشتون ه

روس  در پاآستان مىانجامد، چون اقليت بزرگ پشتون ها در پاآستان از سالها باينطرف از سوى عدم استقرار اوضاع
 ـ ١٣٠آالس، ص: نگاه (.مىشد ها به تجزيه طلبى تشويق مىگرديدند و اين تجزيه طلبى از جانب آابل نيز حمايت

١٣١( 
 

اذيت قرار گرفته اند، ولى طرز معامله روسها با اهالى مناطق پشتون نشين  گرچه همه مناطق تا اندازه اى مورد آزار و
مناطق در  در حاليكه عمليات نظامى و دهشت افگنى غرض تخليه. نشين بطور قابل مالحظه متفاوت بود و غير پشتون

ولى ستراتيژى عمومى شوروى  .مىشد و چند منطقه غير پشتون نيزغير مسكون ساخته شدساحات ديگر نيز اجرا 
اين دگرگونى در ساختار قومى . قومى افغانستان بود متوجه خالى ساختن مناطق پشتون نشين و تغيير دادن ساختار

راتيژيك را در طويل اهميت داشت آه مىخواست اين سرزمين داراى اهميت ست افغانستان به اين دليل براى شوروى
با آنها تعلقات  چون تاجكان افغان، اوزبكان افغان و ترآمنان افغان. جمهوريتهاى آسياى مرآزى مدغم آند المدت در

يك نفر قرار دادى روسها و تاجك بود،  قومى دارند، اين نوع دگرگونى بدون شك تحت زعامت احمد شاه مسعود آه
 )فيدوتوف :نگاه. (بسهولت بيشتر انجام يافته ميتوانست

 
شش مليون افغانى دهاتى، آه ) ارائه شده آه توسط حكومات پاآستان و ايران(باساس ارقام مهاجرين راجستر شده 

 )١٣٣ ـ ١٣٠آالس ، ص : نگاه( . داده شدند اآثريت شانرا پشتون تشكيل ميدهد، بمهاجرت سوق
 

 با بمباردمان هاى هوائى، قريه هاى آنها را بخاك مبدل. دهاى مختلف آار گرفته ش براى مهاجر ساختن اينها از تكتيك
خاصى را انتخاب ميكردند و براى  مىساختند، اهالي در حال فرار را با هليكوپتر ها تعقيب و آشتار ميكردند، قريه هاى

زدند، باغها مزارع را هنگام درو آتش مى . گوناگون آار مىگرفتند آواره ساختن باشندگان آن از شيوه هاى بيرحمانهء
و  مىنمودند، رمه هاى گاو و گوسفند را نابود مىساختند، چون قرار برآن بود آه آواره ها وتاآستانها را تخريب

تخريب مىكردند، تامزارع به دشت  مهاجرين دوباره عودت نكنند، سيستم آبيارى منطقه را آه زراعت برآن اتكاء دارد،
  )١٣٣ ـ ١٣٠آالس، ص : نگاه. (هاى سوزان مبدل گردد
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افغانستان تقريبًا از نصف نفوس  ، آوارگان افغان نصف نفوس مهاجرين جهان را تشكيل مىدادند،١٩٨٠تا اواسط سال 

داشت تا مسكونين بقيه دهات را نيز مجبور به ترك وطن  خود محروم شده بود، ولى حمالت شورويها همانطور دوام
 . تخريب، تخليه و متروك شده بوددر جنوب آشور تمام مناطق پشتون نشين. سازند

 
شده، ارقام ثابت ديگرى نيز وجود دارند، احصائيه گيرى در افغانستان هرگز دقيق  عالوه بر ارقام مهاجرين راجستر

مساحت فرانسه بطور  نفوس شمارى سرتاسرى در افغانستان آه اآثريت نفوس آن دهاتى بوده و در ساحه برابر با نبوده،
قبايل آوچى، هرگز بشكل دقيق صورت نگرفته  اشان در نقاط دوردست آوهستانى زندگى دارند، بشمولوسيعًا مجزا و پ

زاد و ولد و وفيات و ديگر ارقام مطالعهء نفوس به ندرت ثبت شده  برحاليكه بىسوادى در آشور مسلط است،. است
مليون  شور را بين پانزده تا هفدهتخمينى قبل از جنگ افغانستان، توسط ملل متحد، آه نفوس آ نفوس شمارى. است

را بصورت موثوق ارائه  1992  تا١٩٧٨تخمين ميكرد، بطور عموم قبول شده بود، ارقام آشته شدگان بين سالهاى 
تلفات دوران جنگ را آه بكار بريم، به وضاحت معلوم  ولى هر آدام از ارقام قبل از جنگ و. آردن نا ممكن ميباشد

 فيصد ديگر نيز مجبور به آوارگى در داخل و مهاجرت به خارج ٥٠آشته شدند و تا   فيصد١٧ الى ١٠ميشود آه حداقل 
 )١٣٣ـ  ١٣٠آالس، ص : نگاه. (در مجموع ارقام مذآور بالغ ميشود بر تلفات نصف نفوس افغانستان شدند،

 
قتل و (هر دو آتگورى قرار گرفتند و در  هدف حمله" پاآسازى قومى" معهذا، در مورد پشتونها آه بخاطر مالحظات

 فيصد نفوس پشتون مجروح ٣١ تا ٢٥اين ارقام وانمود ميسازد آه بين  تعداد بيشتر تلفات را متحمل شدند،) جالى وطن
و  بنوعيكه ارقام مقتولين(چونكه دو سوم تا سه چهارم حصهء تلفات در تمام آتگوريها . است و يا به قتل رسيده

 فيصد نفوس پشتون را ٨٠در حدود  از پشتونها بوده، اين ارقام تلفاتى)  ساخته شوندمجروحين با تعداد جالى وطن يكجا
 به ميان نمىآمد، اين وضع موجوديت پشتون ١٩٩٢سال  اگر موضوع مراجعت به وطن مهاجرين بعد از. نشان ميدهد

آالس، ص : نگاه(. آرآتر و هويت هزار سالهء منطقه را دگرگون ميساخت در آشور را بطور مؤثر نفى ميكرد و
١٣١(  

 
به حدود  250,000 مثال، قندهار آه دومين شهر بزرگ افغانستان و اآثريت آلى آن پشتون است، نفوس آن از بطور

جات زنده و فعال دره هاي لوگر را در سال  سياحان غربى آه قريه. بسيارى مناطق متروك گرديد.  تقليل يافت٣٥،٠٠٠
به تعقيب شديد ترين بمباردمان هاى هوائى شوروى، آامًال ) ١٩٨٦سال  را در اواخر ديده بودند، همان قريه ها ١٩٨٥

  يافتند، متروك و خالى
 

ستراتيژىجنگ شوروى در افغانستان بر  بر اساس نمونه هائيكه از سرگذشت آشورهاى آسياى مرآزى بدست آمده،
نعدام مردم پشتون و استخدام گروپ اقليت بيشتر اين قوم و ا تخريب مناطق پشتون نشين و تضعيف و سرآوبى هرچه

گروپيكه ازطريق رشوت بسهولت جذب شد و توسط وعده هاىاعطاى يك نوع حكومت تحت  استوار بود،) تاجك(
احمد شاه مسعود و مقامات  محدود، به آسانى استخدام شد، اين ستراتيژى در متن قرار دادي درج شده بود آه بين آنترول

در پروپاگندهاى مشترك ومتداوم دولت روسيه و  همچنان در جريان آشمكش هاى جارى. رديدنظامى شوروى منعقد گ
 .آن حكومت دو صد و چند ساله پشتونها را ظالمانه تاپه ميزنند شوراى نظار شنيده و مالحظه ميشودآه طى

 
ميكند،  تمويل و آمكمانند گذشته، احمد شاه مسعود، يك مشترى و همكار دوران جنگ سرد خود را  روسيه امروزى،

قومي را باعث شود و بدينترتيب از  خواهد با استفاده از او ميان افغان ها تفرقه ايجاد آند و درگيرىهاى روسيه مى
مرآزى مانع گرديده، سلطه اش را بر آشور هاى آسياى مرآزى و  اعاده صلح و ثبات در افغانستان و تشكيل حكومت

از  ام بخشد و نگذارد اين آشور ها از طريق افغانستان با بقيه دنيا وصل شوند وشان استحك ذخاير سرشار نفت و گاز
ترآمنستان وصل مىكند، مانع شود و  گشايش راه تجارتىكه آويته را از طريق آندهار، لشكرگاه، هرات و تورغندى با

فغانستان باعث مىشود تا عالوتًا، عدم استقرار در ا.بماند بازارهاى آسياى مرآزى مثل سابق در تصرف مسكو باقى
 .تحميلى را از مسكو مطالبه آنند افغانها نتوانند خساره جنگ

 


