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  بريالی دربابائی

٠٩/٠٩/١٠  

  
  سيمناش ب بھتر راـودسعمو  " ارظ شورای ن"، تعيجم، ديبيائ

                                               
  )بخش دوم                                     (                         

  
  :»ســــا ز ا  « - ٣
  

اسمی به ميان نيامد ؛ ) سازمان انقالبی زحمتکشان افغانستان(» سازا«  گرچه در نخستين فراز اين نوشتار، از 

والنا باعث م و طاھر بدخشیبعد از کشته شدن (مگرنظر به حضور مخرب و خونباری که اين سازمان تروريستی 

 ١٣٥٧ثور٧کودتای ننگيندر وقايع و حوادث نظامی ـ سياسی کشور به ويژه بعد از ) حفيظ پنجشيری و دروازی

 در مورد اين سازمان منضبط، مخفی، دباي.  بسنده کرد»  ...ستمی«ًداشت، نبايد صرفا با تذکار نام  ھر دو جناح 

فعاليت ھای سياسی و ۀ ، و در خارج کشور  ھم گسترنظامی، سياسی و اطالعاتی، که باز ھم شکل عوض کرده

  .نوشت- ولو به طور مؤجز و فشرده- استخباراتيش را توسعه داده است

چه مستقيم،  -       امپرياليزم شوروی بر مبنای استراتيژی رھيافت به آب ھای گرم که الزمه اش کسب قدرت حاکمه

و تدابير الزمه را . گذاری نموده را در  کشور ما پاي» ک خلقحزب دموکراتي« در افغانستان بود،  - چه غير مستقيم

غرض محدود ساختن و مھار کردن احزاب،  و سازمان ھای ضد شوروی ؛ نفوذ در داخل آنھا؛ ترغيب و تطميع 

آنان در  آن حزب؛  ) به واقع ھضم(، درپی آن ادغـام » حزب دموکراتيک خلق«شان در جھت پروسه وحدت  با 

) ظاھرا(ھمچنان بعضی از شاخه ھای جدا شده را .  از حزب مذکور را جدا نمودئی از جمله، شاخه ھا. اتخاذ کرد

که درپھلوی کاروبار اصلی شان، نگذارند که عناصری دلزده، و جدا شده از مدار  - قرار دادحزب خلقدر تقابل با 

 با آنھا سمت و سوی اصولی  انراشۀ آن حزب،   به سوی دشمنان واقعی سوسيال امپرياليزم روس رفته مبارز

 شاخـه ئیقبل از جـدا. و امثالھم» گـروه کار«؛ »جمعيت انقالبی زحمتکشان«؛ »کجا«؛ »خلق کارگر«؛ مثل بخشند

ًھای ياد شده از اين حزب خاين به وطن، و بعد از آن، گـروه ھا و افـرادی واقعا  مترقی، ھوشيار و مبارزواقعی ھم 

  بود، از اين جنبش بين المللی کمونيستی سياسی، که خود ناشی از انشعاب در -  ايدئولوژيکبودند که بنا بر تضاد

حزب،  بريدند و در تقابل انتاگونستيک و آشتی ناپذير با آن حزب منفور و وطن فروش  و شاخه  ھايش قرار 

انه مبادرت ورزيدند، که به  سياسی، يا مبارزه مسلح-و عليه آن به مبارزه مستدام و پيگير  ايدئولوژيک. گرفتند

که به اثر »  دسته  پيشرو«مثل (برخی ديگر زندانی و يا اعـدام  شدند . ھمين علت عـده ای از آنان به قـتل رسيدند
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مذکور » ...دسته «فعاليت چند تن از اعضای خـاد که به داخل اين  دسته نفوذ کرده بودند،  عده ای از اعضای 

بنابر ملحوظات امنيتی از نوشتن نام وی (  يک تن از اعضای نفوذی در  اين دسته،  .گرفتار و اعدام  گرديدند

. گرديد» رفتارگ «١٣٥٩در ماه سنبله سال (...) شعله ایکه بار اول در رابطه   يکی از سازمانھای  ).  صرفنظر شد

و ی در . اور فرستاده شدگرديد، و به پش»  رھا«ھای صدارت، » کوته قفلی«ھه ماموريتش در بعد از پايان دوما

که بر اساس قانون  -نامبرده. ن گرديديي سال تع٢٠ش »قيد«و برای بار دوم، مدت . نفوذ نمود» دسته پيشرو«داخل 

گويا با  -نموده بود که رھا گردد،  نصف قيدش را سپری  نـ»حه ملیپروسه مصال«رھائی زندانيان سياسی به خاطر 

گرديد، و به حيث باديگارد داکترکريم بھـا رئيس » رھا«از زندان ) ١٣٦٧(سال قبول داوطالبانه خدمت عسکری در 

 -رياست بھا در پايگاه نظامی متروک روسھا در دامنه کوه  خير خانه   انتقال يافته بوده آن بخش خاد ب-خـاد پنـج

  . )قرار معلوم خادی مذکور ھم اکنون در  شھر نيويارک  اقا مت دارد. گمارده شد

که مردی  بود جدی، با دانش و استوار و عليه » حزب دموکراتيک خلق« يک تن از مؤسسين بدخشی طاھر 

» ستم ملی«ھرگونه وابستگی موضع داشت، تسلط خفتبار و حاکميت روس بر ساير مليت ھای شوروی سابق را 

 مليت پشتون بر ساير مليت ھا   وی بر  ستم طبقه حاکمه. تلقی نموده ؛ آنرا در ميان  پيروانش ترويـج و تبليغ می نمود

با ھمين منشاء اختالف و بسا نقاط نظر ناھمگون ديگر با مشی . من جمله مليت پشتون؛   ھمواره تاکيد می ورزيد

معروف شده بود، از حزب »  ستمی«يا » ستم ملی«، محفلش را که در ميان مردم بنام » حزب دموکراتيک خلق«

نامبرده از زمينه محفل يادشده . تسميه نمود» محفل انتظار«و به . توطن فروشان خلق و پرچم مجزا ساخ

  .پرداخت  » سـازا« به تأسيس )  ١٣٤٧درسال(

کسب «وترويـج » حاکميت و ستم روس ھا بر ساير مليت ھا«ً محرزا به ھمين علت، يعنی تبليغ   نظرات ضد 

ز طريق  ايجاد پايگاه ھای مبارزه مسلحانه، در قدرت دولتی، در عدم وابستگی به اين يا آن قدرت بزرگ خارجی، ا

جدا » سازا«ًکه بعدا از (موالنا باعث  و  بدخشی،» ...شيرانھای  صعب العبور بدخشـان و پنچگام نخست، در کوھست

  ... .زندانی شده، و در   آنجا اعدام گرديدند ).K.G.B( به دستور مشاورين روسی) را اساس گذاشت» سفزا«شده 

علی آباد، که از » عقلی و عصبی« فـرار موالنا باعث دروازی از شفاخانه ئیاختن به چگونگی و چرا      پرد

زندان دھمزنگ  غرض تداوی به آنجا انتقال داده شده بود، وکشته شدن يک تن از محافظين وی ؛ ھمچنان  زخمی 

» غبار«وزه داکتر اسد احسا ن شدن محافظ دومی ، که زخم سبب فلـج آن عسکر  بدبخت گرديد؛ ھکذا حبس چند ر

» خيرخانه مينه«در رابطه فرار  موالنا  و دستگيری دوباره موالنا باعث توسط پوليس مخفی دولت کودتا از منطقه 

؛ اما در مورد زندانی شدن بدخشی و اعدامش   به اتھام دست داشتن در  به اصطالح . را می گذارم به فرصت ديگر

  :اتی زير توجه کرد به نکد بايکشتمندکودتای 

 شاپور ،»کودتاچی«؛   به مثابه )نيز بود» دوست مورد اعتمادش« و بدخشیکه خسربره   (  سلطانعلی کشتمند

را با خود  يکجا در ...  و » جمھوريت« رئيس شفاخانه داکتر علی اکبر، لوی درستيز وزارت دفاع واحمد زی

در زندان توظيف ميگردد ، تا به کشف بخشھای  K.G.B اصلی اين عضو...  . معرض ديد پوليس سياسی  قرار ميدھد

، در  حلقه ھای  »حزب دموکراتيک خلق«  عواملش را قبل از انشعاب بدخشی از  .K.G.B(» سـازا«غير علنی 

موفق به کشف آن بخشھا نگرديده » سازا«جا کرده بود؛ مگر بعد از انشعاب و تشکل سازمان ه طرفداربدخشی جاب

 در قبال اعزام نيرو ھای نظامی شوروی به بدخشیلکرد ھای سازمان مذکور در آتيه؛ موضعگيری ؛  عم) بود

البته توأم - و  را پور آنرا. ديگـر؛ از رھبر آن سازمان  بپردازدۀ افغانستان و بسـا  راز ھـا و برنامه ھای بر مال نشد
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بر . به مشاورين روسی   زنـدان ارائـه نمايد - بدخشیبا نظـر شخص  خـودش  در مورد اعدام و يا ادامـه حيـات 

. در زنـدان پلچرخی  اعــدام گـرديد» سازا« ، رھبر   بدخشی، توأم با نظر وی در مورد  اعدام کشتمنداساس راپور 

 رئيس شفاخانه جمھوريت از داکتر مير علی اکـبر وشاھپور احمدزی، جنرال بدخشی در قتل کشتمنددر رابطه نقش (

  ).   نقل به مفھوم شده است ١٩٩۶مورخ»   در افغانستانB.G.K.اھی مختصر به پاره ای از عملکرد ھای نگ«رساله 

     K.G.B. که در مناطق بدخشان از محبوبيت برخوردار  ( موالنا بحرالدين باعث دروازی وطاھر بدخشی ، با قتل

 ، نخستين گام عملی را در افتراق و -جشيراين افتخارمليت دلير و وطن پرست پن- حفيظ پنجشيری،  ھمچنان )بودند

ی، زيست می ھم اندازی مليت ھا واقوام با ھم برادر کشور، که در درازنای تاريخ، درھمزيستی و با ھمی نسبه ب

، »وحدت«حزب :  و شرکاء »  شورای نظار«ھم اکنون  تداوم  خونبار اين افتراق از طرف  .  (دند ؛ برداشتنمو

  ). ، به وضاحت مشاھده ميشود...و»   جنبش ملی اسالمی« 

» سفزا«و » سازا«که بعدا به  -  اجنت ھايش را که در  فرکسيون  جدا شده از حزب خلقKGBديگر اينکه، 

جا ه   آنھا جابئیًقبال به خاطر تسخير ھر دو نھاد  از درون، تعبيه کرده بود، در مراتب حساس و باال - تسميه  شد

،  سفيـر امريکا را در کابل، ذريعه  »دابس«ًبعدا زمينه تـرور.   زير فرمانش درآوردکرده، سازمانھای مذکور را

 با  -که برقراری روابط نزديک و دوستانه با امريکا را آرزو می نمود - تـدارک ديـد؛ زيـرا که از تماس امين» سفزا«

ودتا و يا ساير اشکال  واژگون که در فن سرنگون ساختن دولت ھای مخالف امريکا، چه از طريق ک(سفير امريکا 

و به طور کل از ھمين سبب تماس دابس با امين را . ًشديدا می ھراسيد) سازی،  دارای پيشينه و تجربه کافی بود

  .  تحت نظر داشت

به اين نکته مھم اشاره نموده »  نگاھی به تاريخ حزب دموکراتيک خلق افغانستان«:  نيزدر کتابش غوربندی

خصوص امريکا  مناسبات کشور ه خواست سياست خودرا متوازن سازد و با کشور ھای غربی بامين می «: است

  ) ھمان کتاب٨٧ و٨ ،٦صفحات (»...امريکا با وجود تقاضاھای امين ھيچگونه آمادگی نشان نداد... را بھبود بخشد

      K.G.B. اتمسفير خشم و انتقام از ) آبادبعد از فرارش از شفاخانه علی (موالنا باعث ۀ  با طرح گرفتاری دوبار

به  - ايجاد نمود، وموفق گرديد زمينه گروگانگيری سفير امريکا را» سفزا« را در داخل سازمان  امين- تـره کیدولت

آن سازمان  ، مھيا سازد، که دابس ۀ توسط  عده ای انتقامجو و نا آگاه از دسيسه پشت پرد -روال شکل گيری توطئــه

ويا در صورت اعدام موالنا باعث در زندان، کدام خواست .  رھبر شان را از زندان رھـا گردانندرا گروگان گيرند و

 ئیاز جانب ديگر قوای واکنش سريع وزارت داخله را وارد ميدانگاه نمود، تا مرحله نھا. ديگری را مطرح نمايند

 و مرادش که  قطع مناسبات سياسی .پياده گردد)  ١٩٧٩فبروری١۴به تاريخ( توسط قـوای مذکور دابسپالن تـرور 

آخر کشوری را که خيال تصاحب ھميشگی اش . که شد امريکا با دولت تحت حمايتش بود، در برآيند حاصل شود؛

آنرا با رقيـبش ۀ رادرسر داشت و آنرا به اصطالح جمھوری شانزدھمش می شمرد، چگونه می توانست روابط آزادان

، و بگذارد که  دابس  خط حرکی دولت امين را از وابستگی به شوروی منحرف تحمل نمايد ) امپرياليزم امريکا(

  . سازد، يــادر غير آن ، چنين دولتی را  با کودتا واژگون نمايد 

سخنی چند با شما  - يکی بوده» سفزا«و » سازا«که در ماھيت امر  -»سفزا« در مورد گروگانگيری سازمان 

  .تلقی نگرديده باشد» عبورناخودآگاه نگارنده از متن به حاشيه«د، اميد که خوانندگان موشکاف در ميان گذاشته ش

، در خارج از کشور جلب می »سازا«توسط ) شايد ھم قتل سياسی(      حال به گونه مثال توجه تانرا به اختطاف 

  :نمايم
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عيدی مثل آقای : تندزير پوشش افراد ضد دولتی در زندان پلچرخی فعاليت داش» سازا«      تعدادی از اعضای 

سنگر استخبارتی زندانيان « از پنجشير، که گاھی با ديگر ھمرديفانش در داخل بصير بدروز از بدخشان، آقایمحمد 

درب  و دروازه و  برای زندانيان  و دستبند و ُ الچکمشغول ساختن» کارگاه صنعتی زندان « يعنی،»تسليم شده

و زمانی ھم در ميان سلولھای زندان به کار و بار استخباراتی و تبليغی، . د  بو؛ دستگير و  پنجره آھنی برای  زندان

ھمچنان برخی از زندانيان  اعدامی  را طبق دستور اطالعات . ،  اشتغال داشت»مسعود قھرمان«ًعمدتا برای 

    .زندان؛ زير نظر ميگرفت 

 باديگارد و درايور داکتر زبير (بيــرز و نجيب، ... ھر يک  پنجشير،  شريف از اھالی انجنير حسين برادران

 امين  و رفيقش) رئيس خـاد پنـج که با ساير زندانيان اعدامی، به بھانه  اعدام از زندان خارج ساخته شديم بھـاکر

محبوب هللا که بعد از رھائی از زندان به سمت باديگارد (،  جوان آرام، مؤدب، خوش سيما و کاراته باز جان

 ٨٠حدود » مصالحه ملی« در جريان رھائی زندانيان به خاطر  انجنير حسين؛  امـا شخص)يد توظيف گردکوشانی

 به مثابه نخستين - »مصالحه ملی«که به نسبت ( از محبوسانی را که بر طبق قانون رھائی محبوسين از زندان نفر

، نصف حبس شان را تا نافذ )تازه تدوين واز طرف دولت پوشالی نافذ شده بود -ريفورم دل خوشکن و عوام فريبانه

  . ًشدن قانون مذکور سپری نکرده بودند، که  رھا گردند؛ شخصا ضمانت نموده از زندان بيرون  آورد 

تبليغ » مصالحه ملی« افراد رھا شده، به طور کتبی و يا شفاھی تعھد سپرده بودند که در خارج از زندان به نفع 

تصور می  کرد - مامور احصائيه مرکزی که  نگارنده وی را می شناخت) م( يعنی - يک تن از رھا شدگان.  نمايند

که با تعھد دروغين می تواند بعد از آزادی به خارج از کشور فرار نمايد و به ريش تعھد گيرنده بخندد؛ اما تعھد 

ار در راه و يا ن شده بود ، بعد از رھائی از زندان و مدتی اقامت در کابل، حين فـــرييدھنده که قيدش بيست سال تع

کی ميداند ، چه تعداد از رھا شدگان اين گروپ، به  (در پاکستان مفقود شد که تا کنون اثری از وی در دست نيست 

  ).سپرده و به ھمين سرنوشت دچار شده  باشند»  تعھد«اميد آزادی 

 وران، روشنفکران دھقانان، معلمان، پيشه«بيشترين نيرويش را متوجه کار مخفی در ميان » سازا« سازمان 

  . ساخته بود(!) »  عالمان صيقل شده دين اسالم « متنفذين محلی و به گفته دستگير پنجشيری» ملکی و نظامی

را در » ئیاسالم سازا« -   بعد از قتل رھبرش از سر تا به پای آنرا  تسخير کرده بود.K.G.Bکه   - اين سازمان

 و زيرکانه سعی می ورزيد تضاد اسالم بنياد گرا را در رابطه با .مناطق مورد نظرش تبليغ و ترويـج می نمود

به نقد کشيده، ھمکاری  با قوای تجاوز گر را به نفع صلح وامنيت  در افغانستان، و ثبات » ھمسايه بزرگ شمالی«

  .در  منطقه و جھان؛ وانمود سازد

اسالم «ھمچنان (و  مسلح با تفکر اسالمی       از آنجائی که اين سازمان به مثابه يک نھاد زيرزمينی، منضبط 

و در متـن مطالب، يا تفسير و تبصره جرايد . عمـل ميکرد، مدت ھای طوالنی از انظار دور مانده بود) »ئیسازا

 ":  دستگير پنجشيریيا به گفته(داخلی به ويژه رسانه ھای خبری خارج از کشور، اسمی  از آن برده نمی شد  

کل بی سـر و صـدای خويش در صحنه سياسی و نظامی کشور ھمواره حضور و نفوذ داشته از آغـاز تش» سـازا «

؛ مگرسازمان مذکور بعد از به اصطالح پيروزی برادران جھادی جمعيت )"...ظھور و زوال " ١٨١صفحه- "است 

  .  مسعود، عرض وجود نمود-اسالمی ربانی

» سازا«سازمان » انحالل«طی اعالميه ای » فمزار شري« در  محبوب هللا کوشانیمنشی اول اين سازمان

ًرا  رسما )  تحقق يافته است» سازا «ئی و نھائیتحت اين عنوان که با رسيدن جمعيت اسالمی به قدرت، ھـدف غـا(

؛ به بھانه ای  داود خان١٣٥٢سرطان٢٦، بعد از کودتایپرچمدر ست  مانند انحالل تاکتيکی فرکسيون . (اعالم کرد
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» منحل«تاب يافته است، حزب شان را  زد خان باوداو» خطاب به مردم«ۀ مه حزب شان در  بيانيمنااينکه، مرا

  .نـام می بردند»  سـازا« ھايشان از هاز آن تاريخ به بعد،  برخی از نويسندگان در نوشت). اعالم نمودند

     K.G.B. که بخشی از آنان را  - »ا ھابی صد« ، بنا بر مالحظات اطالعاتی، سعی می نمود، تا سر و صدای اين

 باال -توظيف کرده و قسمت ديگرش را در ھمگامی با خـــاد نجيب هللا قرار داده بود»  شورای نظار«در داخل   

 که حقايق، که خود بازتاب واقعيت ھاست،  بنابر خصلت برمال شونده ای که دارند، از ميان انبوه ئیاز آنجا.  نشود

کنونی؛ ھمچنان ۀ  و از درون موضوعات بسيار متراکم و ال در الی پنھان ساخته شدحوادث و رخدادھای تاريخی،

مـردم به . ؛ به بيــرون می جھند)ھرگاھی که مدفون شده باشند(از زير ھزاران خروار  خاک و سنگ ور يگ 

» ســازا«با » دهِمسعود به جای رسي«استعمار روس يعنی  ۀ قھرمان  ساخته شد:  و آن اينکه .  حقايق دست يافتند

روی ھمين ملحوظ برای زدودن اين خبر از اذھان مردم،  مصاحبه ای ديکـتـه شده، راه . رابطه  ای تنگاتنگ دارد

تاکتيکی بوده، » سازا«تــا از يک سو اين نکته در اذھــان  تداعی گردد، که رابطه مسعود در گذشته با . انداخته شد

در منطقه؛ توسط ) »سفزا«و » سازا«(ين باور برسانند که ھر دو سازمان و از سوی ديگر عوام الناس را به ا

  .  نابود شده اند» مسعود قھرمان«

من نويسندگان کشم بدخشان پرسشگران منصور و مينوی عضو انج(بھتر خواھد بود که به پرسش و پاسخ زير 

   :ال از مسعودؤس : توجه کنيم)  ٨٥و ٨٤شماره » ميثاق خون«نشريه 

ھا داشتيد، دست آورد تان از » سفـزا«و » سـازا«بر گزارش ھای منتشره شما در گذشته روابطی با سران بنا "

 بخوان وحدت و ھمياری غرض سرکوب  مبارزان [آن مالقات ھا چه بود؟ در حالی که ما شاھد درگيری شديد 

  . نگ ھای اخير بوده ايمدر ج»  سـازا« و نيرو ھای شورای نظار ميان ] ئیُواقعی جنگ مقاومت ـ دربابا

 ھا ئیما بعد از خروج قوای شوروی و اعالم عفو عمومی از جانب رھبران تنظيم ھا از سازا ":جواب مسعود"

 ھا خواستيم تا از دشمنی با ا سالم و مردم دست بردارند و به مجاھدين بپيوندند، ولی متأسفانه نپذيرفتند و ئیو سفزا

  " ق را از وجود آنھا تصفيه نمائيم ما مجبورشديم از طريق جنگ مناط

بخشی از آنھا ...«: در اين مورد چه می نويسد»  دشنه ھای سرخ« اثرش ٨٣ در صفحهودان  حاال می بينيم که

  »بنابر استشاره حلقات اپراتيفی روسھا جوخه جوخه با احمد شاه مسعود پيوسته بودند)  ستم ملی(

 ،بشير بغالنیھمگامی با خـاد قرار داشتند، تـقرر اعضای رھبری آن يعنی     در باال اشاره شد که بخشی اينان در 

 به سمت ھای معاون صدارت ، وزير پالن ، وزير عدليه و وزير معادن و  اسحاق کاوه  ومحبوب هللا کوشانی

 بوده می -که تا ھم اکنون نيز ادامه دارد -، مثال بسيار روشن اين ھمکاری در گذشته ھاکشتمندصنايع در کابينه 

  . تواند

بيرون شده، در مساجد، » سازا«نجيب از ھمين ماشين اسالم سازیۀ  دولت خادی شدۀبيشترين مال ھای نازدان

 ئی و امريکائیحتی باالی منبر مساجد  در کشور ھای اروپا. ی مذھبی تقسيم شدندو ساير نھاد ھاخانقاه ھا 

آن » رھبر کثيرالعباد«به خصوص از» شورای نظار« از به سمت خطيب، خزيدند و به ستايش) »نيويارکً«مثال(

کـج «و به خاطر کشف القاب نوين و ابداع صفات و کماالت تازه و غنای ھرچه بيشتر پسوند و پيشوند نام . پرداختند

مردی که بروی آب دريا «به تعمق  و تفکر سکر آوری فرو رفتند، تا ھموطنان  مھاجر شانرا  بفريبند و به  » کاله

  ..معتقد سازند»  اه می رفتر

، در بحث  سياھتر از ھر سياھیِ ثـور بسياربسيار٨ در رابطه با عملکرد اينان در  جمعيت اسالمی  قبل از 

- »سازا« اعضای مھم و محيل  .K.G.B  اضافه نمود کهداما بعد از آن تاريخ ننگين، باي؛  يافتتذکار » شورای نظار«
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جا ه  دارای روابط ديپلماتيک جابئی خارجی دولت ربانی ـ مسعود با کشور ھا را در تشکيالت روابط- قسما خاد

 ھم اکنون -  لطيف پدرام، انجنير ايشان عريف: به مثل(استفاده نمود ... و از ايشان به حيث سفير و سکرترو. کرد

  ) و امثا ل آنھا- نماينده رسمی دولت در مسکو غالم سخی غيرت

 :را می گنجانم) برزين(، باز ھم پاراگراف مختصر از نوشتار )البته با پوزش( » اساز« در پايان متن مربوط به 

» ...  ،K.G.B.  به » سازا«نامی که قبل از تشکيل : » ستمی «[»  ستمی«  از بدو تشکل  جمعيت اسالمی،  عناصر

ی و قومی بودند، در حول ئ  را که با استاد ربانی دارای عاليق مشترک منطقه] ئیُ دربابا- گروه بدخشی اتالق ميشد 

می سوختند و در !) چنين  مباد (اين عناصر ريوه گر و مکار که در آتش  اشتياق تجزيه کشور. و حوش او قرار داد

حزب دموکراتيک «فن تشکيل سازی، فرکسيون بازی و گرد آوری اطالعات برای امپرياليزم شوروی، تجربه 

  . ر کار و بار تحزب ياری نمودندرا  پشت سر گذاشته بودند؛  او را د» خلق

 ربانی علی رغم آنکه از ھويت اصلی اين عناصر آگاھی قبلی داشت، با آنھم طور معروف خودش را نمی 

 ديگر با زيرکی مال گونه اش و از جانب. ز مبرم احساس می نمودخاراند؛ زيرا که به مھارت و تجربه اين عده نيا

مزيد بر دو علت فوق . اش را نيز داشت» ھمسايه بزرگ شمالی«اسی با حساب روز مبادا، يعنی خويشاوندی سي

که در وصف » خوش برخورد« از مداحی اين چاخان ھای ]ئی  نازک صدا، کرشمه گر و ناز طلب ـ دربابا[استاد 

 رھبر بی«اش با ھمديگر به رقابت خنده آوری می پرداختند و اورا به مثابه » دانش بی پايان«و » خصال نيکو«

و رئيس بی چون و چرای دولت آينده افغانستان  ستايش می نمودند و با ماليمت يک روانکاو، » ھمتای جھاد

او را نوازش می دادند؛ لذت خاص و بی سابقه می » خود  رھبر بينی«کمپلکس ھای روانی و عقده ھای  حقارت و 

را به بازی می » استاد سخن«يت سيال اين عناصر روس پرست با سر انگشتان سفيد و ظريف خود  موم شخص. برد

گرفتند، تا روزی از وی مال بنويس سياست خونبار امپرياليزم شوروی ديروز، وامپرياليزم کجکول به گردن کنونی 

  .» روس، در افغانستان بسازند

   

  :محدب چند نشريهۀ نئيدر آ» قھرمان ملی « - ٤
  

از آنعده افراد و اشخاص علنی، ) ھرچند غير مستقيم(افغانستان        امپرياليسم روس به خاطر تداوم سلطه اش در 

، که در ئی و اروپائیقبلی اش در اکثر کشور ھای جھان به ويژه کشور ھای آسياۀ يا مخفی، مربوط به احزاب وابست

و وسياستمدار و ژورناليست گرفته، تا نويسنده و شاعر » فيلسوف«از -اوطان شان دارای  موقف و مشاغل مختلف

 ئیفرھنگيان و اجنتان دولت ھا( بودند، و تاکنون وابستگی ننگين شان را با آنکشور حفظ  کرده اند - ...ھنرمند و 

مزيد بر حزب توده و  -دارای پيوند ھای سياسی، اقتصادی و نظامی با روسيه ؛ من جمله جمھوری اسالمی ايران

ِ اغفال و تحميق مردم شکنجه شده و بيدفاع ما،  نقارهِ  ؛ خواست تا غرض) نيز شامل اين طيف می باشند-اکثريتی ھا
شان به صدا درآورند، و با اين شگرد ۀ ميان تھی کيش شخصيت مسعود  را با ضربات قلم ھای  وابسته و خريده شد

. افغانستان جــازده، باند وطن فروش، شياد، چپاولگر و آدمکشش را در قدرت نگھدارند» قھرمان ملی«وی را 

غرض پيشبرد مقاصد - از سياستمداران غربی نيز بر مبنای پاليسی دانه اندازی و خريد مسعود و داره اششماری(

در اين ھيا ھوی تبليغاتی از عوامل  سياسی و استخباراتی و وابسته -نظامی و سياسی و اقتصادی شان در افغانستان

 آوازه و معتبرشان، و يا در مصاحبه ھايشان،  ھای  جھانی حريف به زانو نشسته، عقب نمانده، در رسانه ھای بلند
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 در افغانستان،  پيتر تامسن نماينده سابق ئیداکتر بارنت روبين کارشناس امريکا: وی را به ستايش گرفتند؛ مانند

 ميشل معاون صدراعظم و وزير امور ئیامريکا در نزد مجاھدين، برت ھنس معاون سفير امريکا در کابل و لو

  ).امثالھمخارجه بلجيم و 

جنرال تيب گريگوريان که فرماندھی عمليات را به عھده داشت، :  اينک نمونه ای چند از ھمچون تبليغات تھوع آور 

سربازان ما قبل از اين با جنگی که چنين دليری و شجاعت به .  مجاھدين مسعود سرسختانه جنگيدند ":می گويد

  ).از سليک ھری سن» ق پشت پرده تھاجم شوروی در افغانستانحقاي«کتاب   (". خرچ داده شود، بر نخورده بودند

 به خبرنگاران گفته بود  نمايندگان شوروی در افغانستان می خواھند با او به توافق برسند مسعودبعد ھا،    " 

 يا در دوره ای که يوری ورونتسف  سفيـر شوروی در کابـل بود، او ده ھا پيام و نامه به من فرستاد و خواھش کرد«

 با او ديدار کنم و اعالم داشت ، آماده است در ھر جائی که مـن بخواھم، بيايد؛  مگر من با شوروی ھا ديدار نکردم

  ).از لياخفسکی» توفان در افغانستان «کتاب  " (»

 احمد شاه مسعود بی ترديد خيلی ھوشيار است و " : حال ببينيم جنرال بوريس کروموف در مورد چه می نوسد

گر رھبران مجاھدين، نظر به استعدادی که در سازماندھی امور نظامی دارد، برجسته تر می باشد، انسان از دي

در حل مسايل که رويا روی او قرار دارد، از ھدفمندی و پيگيری  خارق العاده ای . نھايت با اراده و پر شوری است

 آنرا داردکه ئی با فراصت ارزيابی ميکند و تواناھنگام پيشبرد عمليات رزمی، اوضاع و توازن قوا را. کار می گيرد

او خيلی برده بار است، خيلی ساده لباس می پوشد و کوشش ميکند از حواريون . طور  مستقل تصميم گيری کنده ب

  ).»...مرد استوار« کتاب ٢٥صفحه  ("...خود تفنگ نگيرد

 احمد شاه مسعود را بايد ": ود می نويسد آقای کپالن، با دوستان ديگرش به رقابت پرداخته در وصف ذات مسع

مسعود مانند مارشال تيتـو، ھوچيمـن و . در قطار بزرگترين  رھبران نھضت مقاومت قرن بيستم حساب کرد

ساحه ای که در تصرف او بود با مقايسه با ساحاتيکه در دوران رھبری ...چيگـوارا  دشمن  خود را شکست داد

و تسه تونگ، ھوچيمن و چيگوارا قرار داشت، بيشتر زير فشار حمالت دشمن نھضت مقاومت مارشال تيتو، مائ

انجام )  حقوق بشر(مسعود تمام پيروزی ھا و موفقيت ھای خود را بدون تخلف از حقوق انسانی . قرار داشت

  ). ئیُ ازدربابا- تاکيد برجمله اخير» ...مرد استوار« کتاب ٣٠٧مندرجه صفحه  (" ) ؟(!داد

يک ...فرمانده مسعود«؛ » افسانوی نيروھای مقاومتمسعود قھرمان«، »... سمبول مقاومتمسعوداحمد شاه  " 

  ؛» انقالبی که مائوتسـه تونـگ، چه گـوارا و رژی دوبـری را بخوبی می شناسد

روزنامه کيھان " ( روزی بدون تالوت قران سپری نکردهمسعود«؛ »يک کارشناس ستراتيژی بی نظيرمسعود«

  ).»...مرد استوار« مندرجه (يا .) خبر گزاری فرانسه ... - مرداد به نقل از١٤  شنبه١٦٥٧٤شماره 

  ).»...افغانستان«کتاب اوليورروانويسنده"(رھبرافسانـوی مسعود     "

 داکتر نجيب در دوران رياست خــاد " :  شورای نظار باز ھم مطلبی از لياخفسکی در باره رھبر کـج کالھـان 

نوشته لياخفسکی در (رد تا از طريق شبکه ھای پيچيده خاد خويش مسعود را از سر راھش بردارد تالش ھای زياد ک

، يک جـوان ديگر ھم که با )از متن ھمين نقل قول حذف شده، زيراکه قبال به آن پرداخته شده است» کامران«مورد 

اشت جوان اعتراف نمود می خواست رابطه د) يکی از اھالی پنجشير(» ناچـار«خود تفنگچه آورده بود و با ضابط 

به او گفته شده بود پس . با بمب ساعتی و کنترول از راه دور جيپ روسی مسعود  را موقع سوار شدنش منفجر کند

   .             "..از آنکه عمليات را با موفقيت انجام داد  ھليکوپتری او را نجات خواھد داد
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از آنجائی که . را می گذارم به خوانندگان بادرايت... ل روسی و جنراۀ نقد، بربزرگ سازی مسعود،  از نوشت

ِدرج نقل قول ھائی بيشتر، اين نوشتار را به درازا می کشاند، صرفا، در ھمين رابطه، با آوردن مطلب   بسيار ً 

نگال خونين فغانستان در چا«، يعنی »کھگدای«شکرهللا ی با زبان لمپنيزم ِ  آقای مضحک و خنده بر انگيز، از اثــر

  .در مورد بزرگ سازی مسعود؛ بسنده می شود» کمونيزم

چنين آمده » من احمد شاه مسعود پنجشيری ھستم ولی احمد شاه مسعود نيستم«، در زير عنوان در اثر مذکور

زندان صدارت يعنی در بيخ گوش سلطان علی کشتمند صدراعظم » پنچ اتاقه«يک ھم اتاقی ديگر ما در  « : است

جوان دالور  و ميانه قد، خوش صحبت و . مزدور روسيه بلشويک در کابل، احمد شاه اھل پنجشيربودحکومت 

حکايت ميکرد که سه بجه شب اطراف خانه شانرا در شھرآرا .  او کارمند رياست ھوائی ملکی بود. بسيار خوب

ارت آوردند و ھی می زدند و عسکر و تانک گرفت و او را به بسيار شن و فت از خانه اش گرفتار و به زندان صد

او داد می زد که بلی احمد شاه مسعود پنجشيری است ولی قوماندان .   شکنجه ميکردند که احمد شاه مسعود است

ی که  چنان شکنجه اش ميکردند که ھربارشب ھای زيادی حرف او را کسی باور نميکرد و. احمد شاه مسعود نيست

از ھم اتاقی ھا کپـه نصوار تقاضا ميکرد و نصوار را قورت ميکرد و می گفت برای تحقيق اورا از اتاق می بردند، 

در ھمان چند روزی که در . که نصوار او را بی حس می سازد و ضربات شکنجه را به ھمان شدتش حس نمی کند

 شده بود و ھمان اتاق بودم ، آنقدر اين احمد شاه پنجشيری بيچاره را زدند و  کوبيدند که تمام بدنش زرد و کبود

روس ھا و نوکرانش از نام احمد شاه مسعود آنقدر ترس داشتند که ھر احمد شاه مسعود را . يارای صحبت را نداشت

خداوند می داند که چند احمد شاه  را . افتند می زدند و می کوبيدند تا اگر احمد شاه اصلی را به چنگ بياورنديکه مي

تا اگر در بين يکی از اين ھا احمد . يد ھم چند تای را  اعدام کرده باشندو شا عوضی گرفتند و زدند و شکنجه کردن

خاطر شير پنجشير با پنجشيری ھا دشمن بود که ه حکومت شياد ببرک نجيب ب... « ؛ ».شاه مسعود اصلی بوده باشد

 ١٠٨، ١٠٧ صفحات . (» ... (!)خاطر پنجشيری بودن ، پنجشيری ھا را ميگرفت و به زندان می انداخته فقط ب

  ).ئیُکيد ازدرباباأ ت- ھمان اثـر يا به واقع   خزعبالت نامه ای که با زبان لمپن  آرايش شده است ١٦٧و

 نويسنده  اين چرنـد نامه، يعنی آقای کھگدای، که خود عضـو فعال خـاد بوده و در داخل زندان به فعاليت ھای 

که وی را  از سالھا قبل به  لچرخی، نخست شعله ای ھا،در زندان پ (اشتغال داشت) جاسوسـی(سياسی ـ اطالعاتی 

ارگ شاھی و  بعد ھا عضو خـاد، می شناختند،  و متعاقب آن استادان معروف » ضبط احواالت«مثابه  عضو 

 ءپوھنتون موصوف  را ، که قبل از زندانی شدن  استادان،  ايشانرا  در ساحه پوھنتون تحت نظر داشت،   افشـا

مستنطقين و شکنجه گران شرف باخته و وطن فروش خاد را  خيلی ھا احمق و کودن وانمود کرده، که ، )کرده بودند

ھر احمد شاه « نتوانسته، و ئیگويا احمد شاه مسعود را از يک زندانی ھم نام وی از اھالی پنجشير، تفکيک و شناسا

 شکنجه گرانی . » اصلی را به چنگ بياورندمسعود را که می يافتند می زدند و می کوبيدند، تا اگر احمد شاه مسعود

حميـد  ؛» عبدهللا رقصنده«اوستاکاران کوھستان مشھور به ۀ  باشنده قري»ِبچه سرور «عبدهللا؛ قيـوم صـافی مثل

برادر پرچمی مشھور (» جالد امين«معروف به » دست دراز « اميـن؛» حميد کومه کته«معروف به  شتـاب

که ازھر جالدی (» شاگرد مستری«مشھور به  لطيف شريفی ؛)رت داخله کارملآمر سياسی وزا» زردفاروق «

 پرچمی رئيس غنیمدير قسم سه؛ » قاسم کارتونيک«، يا »قاسم خان عينک« مشھور به قاسم؛  )جالدتر بود

ارنوال اختصاصی ًمدير قسم سه، بعدا معاون څ» غفاری«واسع  رئيس خاد پنچ؛ داکتر کريم بھـاعمومی تحقيق؛ 

که اسمای اين وطن فروشان ھـرزه  در  - ديگر ۀ و ده ھا مستنطق وجدان کشته  وشرف باخت نعيم مومـند نقالبی ؛ا

،  طور معروف جنسيت و نوعيت  کـبوتران را در ھـوا  تشخيص می -نوشته ھای بعدی از اين قلم خواھد آمد
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از آنان، در خدمت »  واالتر«االتـر و سد به شناخت مسعود  که در مدارج و مراتب ده ھا بار بکردند، چه بر

  . سوسيال امپرياليزم روس قرار داشت

، که شيپور ژورناليست بودنش را در ھر کجا پـف می کند و از به اصطالح )شکرهللا کھگدای (»کاروان« ناشر 

ش در زندان، ی خود ساخته اش را از چشمديد ھاي» سی سانه«و » اوسانه  «ئیزندانی بودنش می الفد؛ با ديده درآ

  .وانمود کرده، آنرا به جای واقعيت می نشاند

  

    :يــت اصلی مسعـود در نشــرات ـاز تـاب ماھـ ب- ٥
  

د خان را بر اريکه قدرت رساند، نخستين تکانی بود که ھمزيستی باھمی و سنتی و که داو١٣٥٢سرطان٢٦    کودتای 

 ٧ و پی آمد آن، يعنی کودتای ننگين و خونبار. آوردمليت ھا، اقوام، قبايل، و عشاير کشور را به لرزه در

ً، که با مجـوز و کمک شوروی پياده شد ، اجتماع نسبتا آرام و مختلط را چنان تکان ھای شديد و ١٣٥٧ثــور

از ھمپاشی وحدت نسبی مليت ھاو اقوام . ِوحشتناکی داد، که در تمامی ابعادش تـرک و درز ھـول انگيزی بر داشت

نفاق و شقاق، شقاوت و عداوت، کشت و کشتار، جا گزين آن گرديد؛ و از ھر تـرک و درز قبلی . رفتآغـازيدن گ

  . خـون فـوران زد

. ِتجاوز ارتش گرسنه شوروی،  اين تـرک و درز خونين را ھـزاران بار چاک و چاکتر و خون افشانتر  گردانيد

علت العلل شد، در نمـايش معـلول بعـدی، يعنی تھاجـم - به واقع  امـر- کودتـاھـا و تجـاوز ارتش امپرياليسم روس

داره ھای رھـزن وغارتگر، وطن فروش ومدنيت بر انداز، قاتل و آدم فروش، قـواد و (، »ئیاخـوان امريکا«

شورای «داره جمعيت اسالمی، در مرکز آن (اخـوان روسـی ؛ و )متجاوز به ناموس ھموطنان تير خورده ی ما

بـه کـابل ) .G.R.U  اين اجنت پرورش يافته استخبارات وزارت دفاع روسيه- دی احمدشاه مسعود، به سر بان»نظار

کشـور را بدآنـگونه تسليخ و قصـابی کردند که مثال ... ؛ که مليت ھا و اقـوام و عشايــرو ثـور ٨اسارت کـشيده در 

کلـيه باشندگان اين سر زمين سوختـانده شـده ياد ندارد ؛ کـه وحدت نسبی و زيسـت با ھمـی  ه آنرا تاريخ کشور ما ب

- در ھيـچ کشور جھـان-ـندگی نمودند، که نمونه آنرا نمی توان در شرايط موجودکا ، آنچنـان دچـار افتـراق و پرار

  .نشـانی کـرد

ار ِ در تباھی فرھنگ مـادی ومعنـوی و تمام ارزشھای بـی مثـال تـاريخی مـا، دستان آغشته به خـون دھھا ھـز

به آمريت مسعود » شورا نظـار«ھموطـن بی گناه و بی دفاع ما، يعنی دستان پليد باند جمعيت اسالمی  در مرکزش 

که در رياست خــاد شش آمريت تحقيق پست مھمی داشت و از ھمان رياست به (قاسم فھيـم »  بی وفايش«و خلف 

  . نيست ءو شرکاف، محقق، خليلی، مال عمرمـزاری، سيـا،  حکمتيار، کمـتر از)فرستاده شد» شورای نظار«

حاال خواھيم ديد که نشـرات در مورد اين قھرمان سنگر دفـاع از منافع امپرياليزم روس؛ به چــه نتايجی دست 

  : يافته انـد

ۀ تشنه به کشف نيرنگھای استعمار و امپرياليزم در کشور ما، يکجا می رويم به سراغ پانويس رسالۀ  با خوانند

 نويسنده اين اطالعقرار  (١٩٩۶رخ  اکتوبرؤم»   در افغانسـتان .K.G.Bی مختصر به پاره ای از عملکرد ھای نگاھ«

  ).ًرساله بعد از بازنگری مجـدد، نوشتـه اشرا در بار دوم وسيعا  تکـثير و به دسترس خوانندگان خواھد گذاشت

  : فوق الذکر چنين درج شده استۀدر نخستين زير نويس رسال
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اينطرف در جرايد و ه  که مقاالت او در باره افغانستان از دوازده سال بئیناليست امريکارروس ريچارد سن ژو ب «

نيز آنرا نشر نموده است، بعد از فروپاشی شوروی، » نه افغانستانئيمجله آ« به طبع رسيده است و ئیمجالت امريکا

  در باره مناسبات احمد شاه مسعود با  .K.G.Bھا و اسنادوی چندين بار به روسيه رفت و در يکی از سفر ھايش يادا شت

امريکا به انگليسی تـرجمـه کرده و برای نشر به » دھـاروار«ورستی يروس ھا را باخود به امريکا آورد و در يون

بخش (» نه افغانستانئيآ «٢٩گذاشت، چنانچه قسمتی از مقاالت موصوف در شماره» مجله افغانستان«دسترس 

  :چنيـن آمده است ) ١٩٩٢ اپريل١٣ اصل راپور مورخ ١٨ –١٦صفحات(در قسمت آخر آن .  نشـر شد)انگليسی

 پنج که در اشکاشم در سرحد افغانستان به شوروی جريان دارد بدون شبھه حيثيت طفل مولود ی پل باالی دريا" 

ًدان احمد شاه مسعود دفعتــا  ساخته شد، سپاه قومن١٩٧٩اين پـل در اخير سال... تصورات نظامی شوروی را دارد

 تعداد کثيری اسيران جنگی شوروی در سپاه مسعود خدمت می کنندو يک ١٧عنوان صفحه. صلـح را با اين پـل آورد

نفر از باديگارد ھای شخص مسعود عسکريست از اوکراين شوروی بلوک مشر سابق قـوای ھوائی که اکـنون 

 زيادی در اخبار و جرايد منتشـر شـده؛ به ئی اسـناد  و فکـت ھا.K.G.Bشده است، در رابطـه مسعود با » مسلمـان«

  . "... مثل

  

  ...نه، کتاب غوربندی، مصاحبه شکورزاده و ئي مروری بر مجله آ-٦
  

مطلبی دارد،که در » مسعود بزرگ«در باره ) ٤٦ و٤٥ ،  صفحات١٩٩۵ مورخه٤٥شماره (نه افغانستانئي مجله آ

  :لب مينمايمذيل توجه تانرا به آن ج

اين اخبار که فعال از جوش : وی گفت...خبری با خود آورده است که... از اروپا... جھانگرد خبر چين ما  " 

 ۀخالص: افتاده، ولی مزه خود را ھنوز حفظ کرده است، من از دھن يک کمونيست کابلی بيرون کشيدم  که می گفت

جنرال .  نرال روسی در مسکو اخذ  کرده است، ارائـه ميدھدمعلومات خودش را  توأم با آنچه از مالقات با يک ج

ما احمد شاه مسعود را نه تنھا از بين نمی برديم؛ بلکه او را : روسی به کمونيست شکست خورده کابلی اظھار نمود

را پر تقويه ھم می کرديم، زيرا وی نفـــر خود مــا بود و پالن دوم اين بود که اگر نجيب سقوط کند، مسعود جايش 

در حقيقت ما با دار و دسته حکمتيار که خيلی متعصب و کھنه خيال وبسيار -  پس اينھمه جنگھا برای چه بود؟- .نمايد

جاه طلب و انتقامجو است در سطح کشور می جنگيديم ولی با مسعود جنگھای تاکتيکی داشتيم تا شخصيت او به 

ست که ھدفش بر ئينگ ھای تاکتيکی، مانور ھامنظورش از ج(حيث يک قومندان سر سخت بيشتر تبارز کند 

 زيادی از کار مندان امنيت دولتی رابطه غير ۀما پذيرفته بوديم که احمدشاه مسعود با عد) انداختن حريف نباشد

که توسط اعضای خاد به رياست  ھفت تسليم داده می شد ، به معاون اول رياست ئيتمام راپور ھا. مستقيم ايجاد نمايد

برادر فريد مزدک عضو بيروی سياسی رئيس سازمان جوانان، معاون حزب (تی که از اھالی پنجشير بود امنيت دول

ياد داريد که داکتر منوکی منگل، ه ب... تسليم داده می شد و او وظيفه داشت که اين راپور ھا را تلف کند) وطن

ير اعزام شد تا با مسعود و رفقايش کمک کارمند امنيت دولتی که يکی از دوستان نجيب بود، به دستور ما به پنجش

مدتی بعد دولت کابل منوکی منکل را . ًکند، ولی ظاھرا اعالم گرديد که وی توسط مسعود گروگان گرفته شده است

دھھا کارمند مھم وزارت امنيت . به کمک شوروی آزاد نمود وما به ھمين بھــانه، پــول گـزافی به مسعود فرستاديم 

معاون ( معلوم الحال  K.G.Bعبدالحميد محتاط . به ھمين شيوه توسط مسعود گروگان گرفته می شدنددولتی گاھگاھی 
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به ) ١٩٩١درسال(باری. عمل می آمده عضو ارتباطی بود، که به وسيله او با احمد شاه مسعود تماس ب) رئيس جمھور

وی وظيفه داده شد تا با طياره مخصوص نزد مسعود برود و ضمن مالقات به وی اطمينان دھد که فعال کرسی 

 ظريفی را به محتاط ۀاحمد شاه مسعود در ختم مالقات و ھنگام وداع، جعب. وزارت دفاع برای وی محفوظ است

اين « : مسعود برايش گفته بود.  ارزش داشت  کرد  که محتوی حمـايل گردن زمـرد بود و ميليون ھا افغانیءاھـدا

روی ھمين ارتباط بود که !). عبدالحميد محتاط ينگه اش يعنی خانم ( » . ناچيز را از طرف من به ينگه ام بدھيد ۀتحف

 ھـم در ھمين ئیحرفھا (خدمت مسعود قرار گرفتنده ب )به استثنای پشتون ھا (اعضای خاد بعد از  سقوط نجيب، 

  در .K.G.Bدست « جريده مجـاھد ولـس، تحت نـام ١٩٩٣لم آقای بـرز يـن در شماره ماه مـی و جون سـال قه مورد ب

بعد از سقوط نجيب، حکومت بدون جنجال به دست مسعود )  منتشر شده است» درون خـورجيــن جمعيـت درمـانـده

 ھمانگاه يک تن از ژورناليستان تاجکستان در .ن شدييًافتاد و طوريکه شاھد بوديم، متعاقبا وی به حيث وزير دفاع تع

»  .اطال ع داريم که شما با يکعده از جنراالن روسی ارتباط داشتيد«: نخستين مصاحبه با احمد شاه  مسعود گفت

ًاين اعتراف رسما از طريق تلويزيون (» !من می دادنده آنان  معلومات بيشتر ی ب... بلـی ... «: مسعود اعتراف کرد

شايد آقای مسعود تصور می کرده است که اين اعتراف صريح، ذھنيتی را توليد خواھد .) ان منتشر گرديدافغانست

ناگفته نبايد !   ايسـتهعجب زمـان! س او بوده اندجنراالن روسی اجنت و سر سپرده و جاسو) حتی(کرد که گويا 

  .". ناميده می شد» زاغ سفيد«رفت که جمعيت  مربوط به  مسعود، به نـام 

به (روی ھمين ارتباطات بود که بعد از سقوط نجيب، اکثر اعضای خاد ... «:     بر جمله ای از متن فوق مبنی بر

  . ؛  می با يست درنگ کرد»خدمت مسعود قرار گرفتند ه ب) استثنای پشتونھا

 تشکل اين  باند از آغازين روز ھای(در مورد  انتقال اعضای خـاد به داخل جمعيت ربانی ـ مسعود  » بـرزين«

  . به وضاحت روشنی انداخته است)منفور

، در يک )ھمچنان تشکيالت ماقبل آن( اين قلم، نيز بر اين واقعيت تأکيد می ورزد که نيروی ھای مخفی خـاد 

به داخل ساير تشکيالت ضد )  بدون استثنا(جنگی بی رحمانه و پنھانی،  نـه تنھا به درون جمعيت اسالمی؛ بلکه 

ھر گاه جريان انتقال؛ کـند و يا .  ، انتقال داده  شدند  .G.R.U   و.K.G.B از ھمان  اوايل تشکل آنھا،  توسط شوروی،

  . تنـد می بود؛ ولـی توقـفی در آن به مشاھده نمی رسيد

، سوسيال امپرياليزم روس  بيشترين نيروی ھای مخفی و نيمه مخفی،  يعنی »مصالحه ملی« قبل از پروسه 

، تقسيم بندی نموده، آنان ...   خادی و غير خادی اشرا برمبنای تعلقات مليتی، قـومی، زبـانی، منطقـه ای ومزدوران

اعضای پشتـون تبار .   ؛ فرستاد... را از طريق کانالھای قبال ساخته شده به داخل احزاب ، تنظيم ھا، سازمانھا و 

جا شدند؛ ه ، جاب... ِو باند سياف وجدان فروخته وًخـاد،  عمدتا به داخل حزب اسالمی حکمتيار خون آشام 

،  در ... ھمانطوری که نيروی ھای خـاد،  سازمانداده شده توسط سلطانعلی کشتمند و برادرش اسد هللا کشتمندو

و خادی ھای . جمھوری اسالمی ايران خزيدند» واواک«درون بانــد وحـدت، يعنی در پھلوی وحدتی ھای وابسته به 

که زير پوشش ازبک ھای افغان درخـاد و  -  افغانستان ھمرا ه با ازبک ھای فرستاده شده از ازبکستانازبک زبان

 در زيرنظارت  عبدالحکيم - در زندان ھای دولت دست نشانده و سايرنھاد ھای وابسته به آن فعاليت می نمودند

  .  پرچمی اش ؛ موضع گرفتندًشرعی ، بعدا در زير دامن خونين قصاب مشھور دوستم و شرکای پرچمی و غير

  : ، در ھمين رابطه  توجه کنيم»   درافغانستان  .K.G.Bنگاھی مختصر به پاره ای از عملکرد ھای «به قسمتی از

 اعضای کميته سپرده ترين  سر»  حزب دموکراتيک خلق«ًاساسا  سوسيال امپرياليزم روس از اوايل تشکل  «

ام مختلف کشور بودند، توظيف  کرده بود،  که مزيد بر جلب و جذب افراد مرکزی  را که منصوب به مليت ھا و اقو
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ولين   حزب،  ؤش  و آموزش خود شان  و يا سايرمساز مليت ھا   و اقوام مختلف  کشور، در حوزه ھای تحت پرور

 حتی اعضای مجزا از حيطه  ديد سايراعضای حزب، -خود شانراۀ فقط افراد قابل اعتماد از مليت ھا و اقوام منصوب

 سياسی آنانرا - ًبيروی سياسی ، به طور کامال سری و مخفی  سازماندھی نموده، وگذارش فعاليت ھای  استخباراتی

ًصرفا  به اعضای رابط خود، که عناصری به ظاھر عادی و اغلبا غير حزبی بودند؛ بدھند شماری از اين افراد  ... . ً

  .  »...شور،  بدنه  اصلی خـاد را ساختند دسته بندی  شده، بعد از تجاوز شوروی به ک

 نيرو ھايش به داخل تشکيالت فوق بر مبنای وجوه مشترک ئیجاه  تذکار داد که امپرياليزم روس در جابدباي

اری می نمود، و شماری  از ھمگونسازی مطلق اين نيرو ھا خود- بنا بر علل سياسی -ی ئاتنيکی، زبانی و منطقه 

را به داخل تشکيالت پشتو زبانان و عکس آن می فرستاد؛ به مثل آن پيلوت پشتون  شی زباناناز اجنت ھای؛ مثال در

که در بخش جمعيت اسالمی به آن اشاره (شده بود » گرفتار «١٣٥٩تباری که  در رابطه   جمعيت اسالمی  در سال 

 منصبان بلند رتبه  وزارت پشتون تبار، پيلوت  تحصيلکرده در شوروی، و يکی از صاحب» مجبور«ويا آقای ) شد

 سال ٢٠به » محکوم«ًموصوف بعدا در ھمين رابطه (داخله گالب زوی در درون باند ربانی ـ مسعود فعاليت مينمود 

نامبرده در (، دری زبان، صاحب منصب، پيلوت تحصيلکرده در شوروی مير انجام الدين، و يا آقای )زندان گرديد

من دارای  تجربه يک ھزار ساعت پرواز تمرينی در طياره « : می گفت» لمنزل او... بالک«زندان  پلچرخی  

 در زندان دھمزنگ د خانو داو موصوف دو بار در دوره رياست جمھوری،)»...ھستم  » Make 21«جيت جنگی

بار چھارم به خاطر عضويت فعالش در باند .  وبار سوم توسط دولت تره کی ـ امين قيد  شد.شده بود» محبوس«

» دولت«وی بعد از ھشت ثور منحوس،  فرد قدرتمندی شد در .   سال حبس گرديد٢٠به » محکوم« سياف رسول

  ).بنيادگرايان(» اخوان«ی ئآدمکشان حرفه 

درون  ...)و١٣٦٠و١٣٥٩سالھای(  انفعاالت سياسی استخباراتیکاوش و پژوھش اين قلم در زمينه، بر فعل و

 استخباراتی  و اجتماع متشکل از  زندانيان منصوب به تمامی -اکم سياسیاين محراق بسيار متر(»  پلچرخی«زندان 

استوار می باشد که  اين خود بازتابی بـوده از رخداد ھای )  مليت  ھا و اقوام کشور، به شمول جواسيس خارجی

ـه خوب است در ھمين رابطه به گذارش مجل. نظامی ـ سياسی ـ استخباراتی داخل و خارج کشور در آن ايام

Diplomatتمام شعبه «:  م ئي  توجه نما٣٠صفحه» پيام زن« مجله ٣٨ مندرجه شماره ١٩٩٤-١٣٧٣ ـ عقرب٣٨  شماره

پـنج خــاد به حزب اسالمی حکمتيار پيوست، نيروی حزب دموکراتيک خلق افغانستان که به حکمتيار پيوسته بود 

  .»اورا در يـورش به کـابل کمک می نمود

  :توجه کنيم)  ٥٦٧صفحه » اردو و سياست« ( در کتابش  جنرال عظيمیغ  حال به راست و درو

« ؛ »با احمد شاه مسعود ارتباط دارند عبدالحميد محتاط، کاويانی ومزدک  گفت که من خبر دارم که  نجيب هللا«

موضوع بی  از سالھا قبل با مسعود رابطه داشت و ما از اين امير محمدآمر سياسی گارنيزيون کابل تورن جنرال  

 جنرال لطيفول سياسی و سخنگوی مسعود برادر  ؤ مس دوکتور عبدهللاطالع بوديم ھمانطوری که نمی دانستيم 

  )؟. (!»خود مان است

، جنرالھای لطيـف و امير محمداز ارتباط نجيب هللا  در مورد به اصطالح عـدم آگاھـی جنرال عظيمیگفته اخير 

که غرض مشوب ساختن ذھنيت کاوشگران مسايل امور سياسی  - عبدهللاو » مسعود قھرمان«بلند پايه وی با 

مورد قبول اين قلم نيست؛ زيـرا که نجيب خـود يکـی از اساسی ترين سيـخ ھای  -افغانستان درج کتابش گرديده

ی اش يعنی   در اين مناسبات بسيار مغلق، پيچيده  و درھم تنيده بود، و ی از روابط مخفيانه ھمپالک.K.G.Bبـافــت 

ًدر آن سال ھائی که مسعود ظاھرا محصل فاکولته (» نھضت جوانان مسلمان«  و نفوذ ش به درون .G.R.U مسعود با
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 ی   دربار ،» ضبط احواالت« مشھور ترين ۀ اين پرورش يافت( مغز متفکر خاد . نيز اطالع داشت... ) انجنيری بود

صدارت و جمھوريت -بوده، و در ھر دو  دورهد وداو ردار که از طرفداران ساخترمحمد احمد زیيعنی پدرش 

، درنقش وکيل التجار افغانی مقيم پاکستان به کار و بار استخبارات در آنکشور به نفع روسھا اشتغال -دخانوداو

  .، نمی توانسـت که از مجموع روابط اعضای بلند مرتبه حزبش با مسعود؛ با خبر نباشد)داشت 

حيل خـاد، فقط از  پياده کردن  مرحله نخست پالن  ستراتيژيک نظامی شوروی توسط جـالد بسيار زيرک و م

، آگاھی کامل داشت، يعنی می دانست که ستراتيژيست ھای نظامی روس، مسعود را منحيث )مسعود(ھم مسلکش 

منـده جنگ ديـده بـان  و محـافظ  منـاطق  مھـم سـوق الجيـشی افغانستان؛ ھمينطور غرض سرکوب نيروی ھای رز

  . گمارده است مقاومت وبسا مسايل مھم سياسی ، استخباراتی؛

نجيب؛ امـا به فاز دوم اين پـالن تـوجـه نکرده بود، کـه روزی خـودش بـرای استعمار روس بی مصرف و بی 

نقالبی ا«در نقش يک )  »بھتر از ناپليون« (عـزام ۀ ، يا به گفت)»یه ئرھبر افسان«(خواھد شد و به جايش ارزش 

نگاھی به تاريخ حزب دموکراتيک خلق «در اثرش  غوربندی.   خواھـد نشسـت » مسلمان و ضد الحاد شوروی

  :مينويسد) ١٢٢صفحه  (»افغانستان

شبکه ضد ( فريد احمد مزدک از تريبون عاليترين مقام حزبی به صورت سازمانيافته در اين شبکه کار ميکرد  «

و راپور ھای ملکی را خودش يار محمد لعاده محرم نظامی را توسط برادر خود و تمام راپور ھای فوق ا) نجيب

  .»دسترس احمد شاه مسعود می گذاشته صورت منظم به طبقه بندی نموده ب

از نقش خود که در سقوط نجيب هللا و حاکميت حزب داشته « : غوربندی از طريق تيلفون از مزدک می پرسد

من منکر نقش خود در سقوط نجيب هللا نيستم چون «:  مزدک با بيشرمی، می گويد،  »ايد، چه پاداشتی گرفته ايد؟

  .» مخالف وی بودم اين کار  را کردم

ش در به اصطالح از تصميم آمرين روسی ا .K.G.B       به اين نمی پردازم، که چرا مزدک اين اجنت معلوم الحال

) »مخالفت سياسی«(جالد خاد و رئيس دولت پوشالی » طسقو«زده،  به جای آن، نقش خود را در سقوط نجيب، دم ن

ً  کرده؛ مختصرا خواھم تمرکز  کتابش، روی آن  ١١٦ که غوربندی در صفحهینکته مھموانمود کرده است؛ ولی به 

  . پرداخت

اينک سه . ی آنرا ياد آوری نموده است» پنـج نيروی متشکله« در تشکيل گنگره حزب منصوبه اش،   غوربندی

  : متشکله کنگره حزب منفورش را، که در متن آن مسائلی نھفته است، در زير با ھم يکجا مطالعه می نمائيمنيروی

ً تشکيالت مخفی محمود بريالی اھداف و سازمان ھای کامال جداگانه ای داشت و پابند کدام دستور و فيصله نجيب -١

  ).نقل به مفھوم(هللا نبود 

جداگانه ساخته بود مربوط به نجم الدين کاويانی و فريد احمد ) حزبک (نيروی ديگری که در داخل حزب « -٢

 ايشان ۀنقش خائينان  . آن بودند» شورای نظار«ايشان اعضای مخفی جمعيت اسالمی و مربوط به شاخه . مزدک بود

  )ًبه اين پيکره قبال  ھم اشاره شده است. (»در سقوط حاکميت حزبی به کسی پوشيده نيست 

شتمند زمانيکه بعد از ک. وی بوده  سوم مربوط به آقای کشتمند گرداننده کنگره بيروکراتان فاسد وابسته بنيروی « -٣

دوره دوم حکومت برطرف گرديد، از حزب و دفتر سياسی آن استعفا داده شرمسارانه گفت به حزب وحدت تعلق 

  ). استئیُتأکيد از دربابا( » .فکری داردو برای تحکيم آن سعی نموده و ائتالف شمال را بر حق ميداند

دو راز بود، با خشم و نفرت » حزب دموکراتيک خلق«که يک تن از اعضای مھم کميته مرکزی   غوربندی،

 را از عمـق قضايا درون حزبـش بيـرون  کشيده است،  يعنی نجم الدين کـاويانی و مـزدک  به طور سـری در مھم
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می رسانند و عضويت  شانرا به  آن نھـاد،  به خود تبريک و تھنيت می به مسعود ياری »  شورای نظـار « تشکيل 

  . گويند

کامال سـری و پوشيده، بخشھای بسيار حساس و مھم نھاد ۀ اين عمل،  نيز نمايانگر آن است که شوروی به گـون

چوب آن  حزب را از چھار ) »حزب دموکراتيک خلق«اعم از مليشه (ًھای سياسی، بويژه اطالعاتی، قسما نظـامی 

  . ؛ فرمان می دھد»پارتيزان مسعود«قرار داده، و به تبعيت از » شورای نظار«خارج ساخته، آنھا را در قالب 

استحاله ۀ ن نيـروی سـومی ، اين مفھوم شفافيت يافته،  که سلطانعلی کشتمند نيز بر مبنای ھمين پروژييدر تب

حکمتيار ؛  جمعيت اسالمی  » حزب اسالمی«به » قحزب دموکراتيک خل«پيوست اعضای رھبری (نيـرو ھا 

ائتالف «، در چوکات ) خليلی و باند سياف وامثال آنھا -مزاری ـ محقق » حزب وحدت اسالمی«ربانی ـ مسعود؛ 

که در آينده نزديک  به مثابه صور اسالمی دولت دست نشانده در نظر  -را»  مسعودبزرگ«،   رھبری »شمال

،  که سال  ھا قبل شماری خاديھا از مثلث   »حزب وحدت«و به داخل . د قرار می دھدئيأتمورد  -گرفته شده بود

خودش در آن حزب نفوذ نموده وجا ۀ ً، و جواسيس کامال مخفی و تربيه شد... برادرش،  اسدهللا کشتمند رئيس خــاد

 مورد اعتماد جنرالھای وزارت ھمانطوری که گلم جمع دوستم،  اين فرد. می خـزد» شرمسارانه«به جا شده بودند؛ 

صبغت (دفاع شوروی، صراحی اطاعت از نجيب را به سنگ اسالمی می کوبد و از جانب اجنت قديمی وچند بعدی 

می » غسل تعميد«به حج می رود، و با آب زمزم . ، ارتقای مقام می يابد...و» خالد بن وليد«به درجه  ) هللا مجددی

بی عار می سازد، تا در  حکمتيارخود  را زنگ پای ً)ظاھرا(ا تمام  نکبت و گندش،  که  ب» تنـی«و يا جنرال . گيرد

  .  امير حزب اسالمی عليه جالد خاد،  شرنگ و ترنگی از وی نيز به گوشھا برسدئیرقص کودتا

حزب دموکراتيک « چنانکه در بحث قبلی نيز  به اين نکته مھم اشاره شد، که  اکثريت اعضای کميته مرکزی 

کشتمند،  محمود بريالی، نورمحمدنـور، بعد ھا گالب زوی، فريد مزدک وساير ،  پنجشيری؛ مثل » قخل

  حزب ئیولين باالؤ به طور علنی از جانب آنان به مسبی ھايشان کهذ بيشترين تعداد جۀبه عالو (ھمرديفانشان

ص  مورد اطمينان، وابستگان  و که متشکل از  اشخا - ، ھر يک از خود شبکه  جاسوسی  کامال مخفی)معرفی ميشد

ھر يک،  ھمانند ۀ شماری از مجموع اعضای شبکه  جاسوسی  منصوب.   داشتند-اقوام بسيار قابل اعتماد شان بود

و در تمامی نھاد ھای سياسی ضد »  ضبط احواالت«،  که سالھا قبل در »حزب دموکراتيک خلق« آنعده از اعضای

  .   خاد نيز مثل ساير اعضای حزب سھم گرفتند)  اصلیۀبدن(جدی  در ساختار ٦شوروی نفوذ کرده بودند، بعد از 

 قــدرت شبـکه مخفی آنعده از سرسپرده ترين و مطمئنترين  اعضای یرم مجموع مطابق دستور  روسھا،  اھـ

 با  نور محمد نور: با مثالی در زمينه، موضوع را وضاحت بيشتر ميدھم. مرکز ؛ در دست  خود ھمان عضو بود

 از اعضای  جوان  پنج تننور.   يکتن ازمقتدرترين مشاورين روسی،  تصميم می گيرند به پول ھنگفتی دست يابند

توظيف می )   شان باوی کدام اطالعی نداشتۀکه عضو خـاد   نيز  بودند و داکتر نجيب از رابط(شبکه مخفی اشرا 

چھار تن . (را به اصطالح مصادره کنند» مسجد پل خشتی«کند،  تا پولھای تاجران سرای تاير و چای فروشی مقابل 

، اينھا با استفاده از عضويت شان در خاد، ميليونھا افغانی نقد ، )اعضای اين شبکه  فارغ التحصيل پوھنتون بودند

مسدود ... چک  و اسعار خارجی   دکانھای چای فروشی آن سرای بزرگ و معروف را، که به خاطر روز ھای عيد

 يک تن از اينھا  با مطابق پالن مطروح.  سرقت نمودند- اقامت در آن سرای -د ، طی سه شب وسه روز شده بو

نمود، تا از آنجا به کدام کشور » فرار«به پاکستان ) البته غرض کارو بار جاسوسی(قسمتی  از پولھای دست داشته 

، ) »حشمت خوبان«مشھور به(ز شھرنو ا حشمت  از کارته پروان ، مجيدسايرين، يعنی. گردد» پناھنده«غربی 

ناميده می شد، بدون استيذان »  زلمی  قندھاری « وفرد پنجمی که وی نيززلمینام ه جوان چھارمی از اھالی کابل ب
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 سال زندان ٢٠اينھا  توسط خاد گرفتار و ھر يک محکوم به . جالد  خاد داکتر نجيب  مبادرت به عمل سرقت نمودند

و آتش افتراق بين زندانيان . دبکه در زندان نيز به  فعاليت ھای استخباراتی و سياسی مشغول بودنافراد  اين ش. شدند

    .کشور را  دامن ميزدند ،... وب به مليت  ھاو اقوام وسمن

به ھر صورت در حاليکه بودن شک ھوس  انتقامگيری  و  «   : کتابش،  نوشته  است١٢٣ در صفحهغوربندی 

 انگيزه ھای نيرومندی بوده ؛ کـاويانی و مزدکو عاليق ديوانه وار اتنيکی برای بريالی -مل کارقدرت طلبی برای

 و حمايت از منافــع خود تصميم گرفته بودند حفظ ساحه نفـــوذنام ه  که ب ،دست روسھـا بوده مـا سر اصلی نـخ با

  ». کار انداختندبه اين منظور عوامل و اجنت ھای خود را به .  تانجيب هللا را سقوط دھند

ائتالف « به - از صحنه کشيده شد » سقوط«که زير عنوان - در رابطه  با انتقال قدرت از جالد خاد  نجيب هللا

و شکل ( آن به سر باندی مسعود با ھزار تسمه به امپرياليزم شوروی  وصل بود ۀ ی که  اجزای متشکل» شمال

حزب دموکراتيک « از اعضای کميته مرکزی یو ذريعه تعدادآن از مدتھا قبل، به دستور روسھا ۀ گيری مخفيان

، ز اعضای مھم کميته مرکزی اين حزبيک تن ا)  و امثال شان انجام يافته بود مزدک و محمود بريالی،  مانند»خلق

توطئه عليه نجيب (مگر توطئه ...«:  می نويسد» دشنه ھای سرخ«  اثرش ٨٦ ، در صفحه  فقير محمد ودانيعنی

نام حـارث شـاه ه  اطالعاتی شھر دوشنبه بۀرئيس ادارعامل ديگر فعال در امر سازماندھی توطئه . دامه يافتا) هللا

و با کادر ھای ملکی و . حيث مشاور کار می نموده  واليت بلخ ب)خاد(ًموصوف قبال در رياست امنيت دولتی . بود 

بان فارسی تاجيکی حرف ميزد عضـو ارتبـاطـی با نظامی واليات شما ل افغانستان  شناخت کامل داشت او که به ز

  )ئیُ دربابا- تکيه .(».سـران ائتـالف شمال محسوب ميگرديد

غور ی نوشته   و يا ئ در اين قسمـت چيزھاعظيمی با خوانندگان گرامی در ميـان می گذارم که، اگـر جنرال 

را با » ناپليون مسعود« از روابـط ئی ھا بنابر کشمکش ھای درون حـزب شان ، در تحليـل ھايش سايه روشنبندی

نقل .   در ھمين رابطه مسايلی را روشن ساخته استفقير محمد ودانو يا .  و بر آن تأکـيد کرده استءشوروی افشـا

اولی قاتل مستقيم ھزاران تن مبارز جنگ مقاومت، و دومی (قول از اين سه تن اعضای برجسته و بسيار مھم حزب  

 اميـن سھيـم بوده، وسومی از ياران بسيار نزديک جالد خاد  و رئيس -يات وکشتار  دولت تـره کی که در تمامی جنا

. د اين قلم می باشدئي،  بدان معنی نبايد تلقی گردد، که مجموع نوشتار ھای اينان مورد تا)دولت پوشالی بوده است

بردارند و قبـاحــت را از قبـح ازه ندھند که اينان، ًمنتقدان ابدا اجو .ا می بايد به نقــد کشيده شوندھمچون نوشتار ھ

که ھم اکنون زنجير -را خصلت عام بخشيده آنرا طبيعی وانمود سازند ؛ چنانکه جاسوس ھای شوروی سابققبـاحــت 

اعم از خادی ھا و ساير عناصر مربوط به شبکه ھای   - شان به دست دولت فعلی امپرياليزم روسيه می باشدۀ قالد

  .می خوانند» انقالبی«راتی  روس؛ جاسوسی شان را يک عمل استخبا

روزنامه اطالعات چاپ تھران ،که  درج  » مسعودقھرمان« نويسنده تاجک با ميرزا شکور زاده به مصاحبه

نيز چاپ شده است ، در زير  » مرد استوار و اميد وار به افقھای دور  «٣٦٥ ، و در صفحه ١٠/١٠/١٣٧٥مورخ 

  :توجه نمائيم

کدام يک از درگيريھا با دشمن در ذھنتان بيش از ۀ  منظور من اين است که خاطر" :ال شکور زاده از مسعودؤس

  . " مھلک به دشمن ؟ ۀديگر خاطرات، برجسته می نمايد، خاطره ای ضرب

آگاه ، که می خواھد سر و صدايش بيشتر در تاجکستان  و ايران بپيچـد، به الف و پتـاق پرداخته، ناخود  مسعود

شمار وسيعی از نيرو ھای خود را وارد منطقه کردندو اين ) شوروی ھا ... (" :می فرمايد خودش را رسـوا نموده ؛

يکی از عمليات بسيار مشھور شوروی ھا بود که فکر می کردند که با اين تھاجم سنجيده شده ھمه چيز را تمام 
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روز قــبل از آغـاز حمله از برنـامه آنھا مطلـع شدم و مـن پيش از آغـاز اين عمليات يعنی بيسـت . خواھند کرد

جالب اين است که بخش زياد از اطالعات را . اطالعات اين حمله از مرکز فرماندھـی قوای شـوروی به دستم رسيد

از جنرال ھای ارتـش سـرخ می گرفتم و اين اطالعات را نه در برابر پول ؛ بلکـه از طريق جنرال ھائی که از 

 آيا بيزاری، نفرت و انزجار اين جنرالھا از [ھای مختلف بوده و از شوروی ھا بيزار بودند دريافت ميکرديم مليت 

رژيم شان آنقدر بيحد و غير قابل تحمل شده بودکه؛ حتی به فرزندان و تازه جوانان، از مليت ھای خودشان ھم، که 

 ما می جنگيدند، رحم نکرده، آنانرا زير  تيـغ  ضد رزمندگان  نيروھای مقاومتهشامل اردوی شوروی بوده و ب

ُبچه ا مک شاخ دروغت بشکند  «-؟!قرارميدادند » غازی مسعود« اطالعاتی که  ما را حتی از  .  ] ئی دربابا- » َ

جاسوس ھای دو جانبه ای که مـا داشتيم از آنھا به خوبی استفاده می ... کوچکترين مسايل با خبر می ساخت

   ."..کرديم

نويسنده  کتاب » الکساندر لياخفسکی«  تورن جنرال ئیتوجه شما خوانندگان گرامی را به ھمزبانی و ھمسوحال 

جلب می -راز شوروی وانمود می کندت وی را دارای قدرت استخبارتی  ھمکه - مسعودبا» توفان در افغانستان«

 : در کشورش اشاره می نمايد، می نويسد G.R.U و .K.G.B  تورن جنرال مذکور،  بعد از اينکه به تضاد ميان :  نمايم

متھم به ھمدستی با احمد شاه مسعود گرديد، او را به ) ت. سرھنگ دوم اناتولی(نماينده استخبارات نظامی ...  "

مسکو فرا خوانده ، از نيروی مسلح شوروی بيرون راندند مگر  چندی بعد با اعالم مشی مصالحه ملی در 

. ند، بار ديگر به افغانستان آمده، به اجرای وظايف خود پرداخته کارا با مسعود ادامه بدھدافغانستان، پيشنھاد کرد

احمد شاه « ١٠١٠و صفحه» توفان در افغانستان «٩٩ و٩٧درج صفحات  ( ".مگر او از انجام اين کارخوداری کرد

  ).از آقای رحيمی» مسعود

ًمنصب شديدا اھانت شده و از قوای مسلح شوروی ،  در مورد آن  صاحب »لياخفسکی«  بررسی  نوشته جنرال 

  .  اخراج گرديده  را به خوانندگان  با درايت می گذارم

جنرالھا و صاحب منصبان اردوی آنکشور با »  ھمکاری«   ساير  نظاميان بلند رتبه روسی، در رابطه به 

احب منصبان اردوی روسيه برای بر جاسوسی کردن ص» لياخفسکی«ًمسعود، تلويحا اشاراتی دارند ؛ مگرجنرال  

 .G.R.Uۀد می زند،  تا  نازدانئيأُبا وضاحت مھر  ت-)»ھمکاری«(منتھا با کاربرد کلمه  آبرومندتر -»مسعود قھرمان«

؛ » بابای آزادی افغانستان « ن رادر آينده، از زبان اجنت  ھای کشورش؛ چون کھگدای ھا، برای مردم افغانستا

  .، بسازند... و» کوه بابا « ؛ » رھبر استوار قامت «  ؛ »تاج آزادی افغانستان «

  .،  به شکور زاده نمی توان بی تبصره گذشت »مسعودکـج کاله« بر پاسخ  رھبر دروغ  گويان جھان 

مـتـفـقـيـن (به خصوص جنگ جھـانی دوم، دو جھـت متخاصم جنگ و دوم جھـانی اول ھای  در جريان جنگ 

دارای نظامات متکامل دولتی و امکانات وسيع مالـی و )  ديگرحــور از جانبطرف، و کـشور ھای ماز يک

با - اسلحـه سازی و اطالعات بودند؛ ھمچنان سيستم ھا و شبکه ھای اطالعات و ضد اطالعات راۀ تکنولوژی پيشرفت

لھای نھانی اطالعاتی در اختيـار داشتند، متکی بر ھمين داشته ھا ازکانا -  چند قـرن تجربيا ت عظيم جاسوسـی ۀپيشين

ًو بستر ھای نامرئی استخباراتی،  که قبال تدارک ديده بودند، و يا بعدا مطابق نيازمنديھای شرايط نوين اقتصادی،  ً

  .  ضـد ھمديگـر عمـل می کردنده نظامی،  استخباراتی، آن را مھيا ساخته بودند؛  ب

ًر بدترين شکل آن، اغلبا  منجر به قطع مناسبات که د - يـرش تھـلکه و افتضاحات سياسیاين کشور ھا با پـذ

شانرا در درون نھاد ۀ اجنت ھای کارکشـته و آزمود -دپلماتيک ميان طرفين در گير جنگِ مخفيانه تشکيالتی ميگرديد
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طرف مقابل آگـاه ... ھای  مخفی يکديگر می فرستادند، تا اگر از طـرح ھا و پالن ھای اقتصادی، سياسی، نظامی و

  . گردند

الفـوکان کشور وجود ندارد، از  سر داره بعدی وی  ۀ در حلق» قھرمان مسعود«شير حاال که فرمانده ولسوالی پنج

که   -  پرسيد، که  مسعود در نبود چنين دولتید   خاديست و دانه خور امپرياليزم متجاوز امريکا، بايفھيميعنی 

ات و امکانات ديگر در ولسوالی پنجشير استفاده می نمود که از کدام تأسيس - شاخصترين نکات آن در باال تذکار يافت

اعـزام می کرد، و جنرالھای مھم ارتش )  آنھم دردرون قشله ھای عسکری(جاسوسان خود را در  داخل شوروی 

 ضـد کشور خودشان می نمود، تا به مردم و نظام خود ه، و ب»شورای نظار«سرخ را  وادار به جاسوسـی برای  

فرزندان شان را آماج گلوله ھای افراد مسعود بسازند، تـا مـانع تلفات نيروی خادی ـ  جھادی وی ۀ ند و سينخيانت کـن

  .جاسوسی جنرالھا شوروی برای مسعود ۀ  ميتواند وجود داشته باشد  ؛ مگرنه در رابطءً، مسلما، استثنا(!)گردند

 ھا، سردوکوف ھا، ميـرزا شکور زادهھاد دورغين،  ين دروغ پـردازی ھای خــنده آور   قافله ساالرجاه بگذار ب

ھا و ساير جاسوسان و ھوادار ساخته شدگانِ    سپانلو ھا،رضا دقتی ھا، چنگـيز پھلوان ھا، ئی لـو ھا،برنارد ھانری

 خويش فرو رونــد؛ امـا ئیِداخلی و خارجی خود غرض مسعود،  به خاطر فريب مردم ما، در حيرت و شگفتی کذا

ی ؛ ادا و اطوار » حقيقت انقالب ثور«ِا نمی توان با اينھمه، ھای و ھوی  تبليغاتی و مداحی، با شيوه ادبيات مـردم ر

  .؛ اغفال کردئیدراماتيک و شعبده بازی ھای  قلمی وزبان بازی ھای راديو

      

  : داکترنجيب، زندانـی يا مصاحــب احمدشاه مسعــود-٧
  

 سپتمبر ١٣٧٥  ميزان ٤٤مندرجه شماره (» ندانی يا مصاحب احمد شاه مسعودداکتر نجيب، ز«     در زير عنوان 

در باره مسعود نيز در آن منعکس گرديده ؛ چنين می » فرانسپرس«ۀ که بريد) »راوا«نشريه» پيام زن« مجله ١٩٦٦

  :خوانيم

قلمرو ھای متعدد تحت بنياد گرايان، خون کابل ريخت و کشور به ۀ از ھمان اولين روز ھا که با قدوم پر فاجع "

جنايتبار جھاديھا تقسيم گشت و قانون جنگل بر آن سايه افگند، برای ھمه جالب بود که بنيادگريان رنگارنگ و ۀ سلط

ًطبعا ھمه حدس می زدند که . خصوص آنانی که کابل را در چنگ داشتند با داکتر نجيب خاين چه خواھند کرده ب

اما خام بودن اين حدس که از عدم شناحت کافی . ياتش خواھد رسيد او استيکی از اولين کسانی که به سزای جنا

ماھيت بنيادگرايان مايه می گرفت، به زودی اثبات گرديد و مردم فھميدند که خيانت کاران جھادی فقط تا آنجا و آن 

ع سياسی شان زما ن در باره اسالم و زدن و بستن و کشتن پرچمی ھا و خلقی ھا کف بر دھان می آرند که مناف

ًاقتضا کند؛ فھميدند که اسالم برای اين فاشيست ھا صرفا و سيله ايست جھت کسب قدرت سياسی، چيزی که 

  . ترين اصول دين تن در دھندئیحاضرند در راھش به ھر گونه قران خوری، سازشکاری و زير پا کردن ابتدا

 ھــزار نفر  در کابل در خون غلتيدند ٥٠ ش ازبي:  برخورد آنان با داکتر نجيب  بھترين گواه ادعای فوق است

 رفت و از آنجا ھم صحيح و سالمت به جای ئی خان خون نشد و در اوج ارج و مرج، تا ميدان ھوانجيبولی بينی 

برگردانده شد؛ کابل سوخت و غربال شد اما به پناھگاه نجيب خان آسيبی ) نمايندگی ملل متحد در کابل(انتخابيش 

دست گشت اما پناھگاه ديـو خاد از اول تا آخر در دست ه يد؛ تمام مناطق کابل بين تبھکاران دست بنرسيد  که نرس

و اميرچـه ھا دھھـا » اميران«و احمد شاه  مسعود باقی ماند؛ تا در جريان سگ جنگی ھا عليه ھر کدام از » استاد«
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دم کابل چھار سال است که از فرط سـوء قصد صورت گرفت اما حيات وی لحظه ای مورد تھديد واقع نشد؛ مر

قيمتی و قحطی دھشتناک کودکان شان را می فروشند، خودکشی می کنند و جان می دھند امابرای نجيب خاد و 

يارانش از خارج غذا و دوا می آورند؛ خاينان جھادی فلم ھا و سينما ھا و کتابخانه ھا و کتاب فروشی ھا را 

 و کتاب را که ميل کند مھيا می سازند؛ رھزنان جھادی ھر چه نام و نشانی از سوزاندند اما برای او ھر گونه فلم

ی تدارک ديدند تا ئتيلفون ماھواره   .K.G.Bتيلفون و مخابرات بود، زدند و يا نابود کردند اما برای جاسوس کارکشته 

خاين ھم ھر جا اصابت می ھر روز با عيال و دوستانش در سراسر دنيا در تماس باشد؛ باالخره راکت ھای گلبدين 

» بچه«ندطالبان کافيست که جالد به ظاھر اسير روزی ھمان» غفلت«و فقط يک . کردند به استثنای محل زندگی وی

  ! کابل و از آنجا مستقيما به دھلی يا تاشکند انتقال يابد ئیی از محل اقامتش به ميدان ھوافلم ھندی توسط ھلی کوپتر

زيرا که ھر کدام از اميرک ھا می خواستند نجيب را منحيث سوگلی از آن خود داشته . اما اينھا ھيچ تعجبی ندارد

بين «،»ذات البينی«، حتی مسايل»دولتمداری«باشند تا غير از وجه المصالحه قرار دادن ھای او ، از تجاربش در 

  .و از اين قبيل استفاده کنند» مسايل بين المللی«،»االفغانی

جھادی » رھبران«، اسالمی و جھادی سر قصاب خاد با »برادران«بـوی روابـط . وئيم اين را تنھا ما نمی گ

که در جانبداری از استاد و احمد شاه مسعود معروف است نيز ضمن گذارشی -آنقدر باال گرفت  که فرانسپرس

  : نوشـت ١٩٩۶  می ٢٢در

ليس سری مخـوف خـاد  که در گذشته  ساله پشت ديوار ھای بلند کانکريتی و تحت مراقبت پو٤٩  نجيب هللا  "

ور ، يک نجيب هللا که يا.  استوضع او از نظر جسمی و روحی خوب. سر می برده خودش رياست آنرا داشت ب

طور منظم ورزش می کند و قرار معلوم نمازش ھم ه  را با خود دارد، فراوان می خواند، باسحق توخیوزيرش و 

  .قضا نمی شود

اھدين به مالقات او رفته به تحليل ھايش  در باره وضع در افغانستان که گويا از  گاھی اوقات رھبران مج

  .درخشانی و اعتبار بسياری بر خوردار است، گوش می دھند

 آنانی که به مالقات وی می روند شامل احمد شاه مسعود قھرمان جنگ ضد شوروی و مرد نيرومند نظامی 

  . "رژيم برھان الدين ربانی در کابل می باشد

قھرمان  ضد «را افشـاء کرده که نشان دھد» راز«دار آقای احمد شاه مسعود به اين منظور  شايد خبرگزاری ھوا

است چون مثل يک جنتلمين بدون ذره ای خجالت ساعت ھا پای صحبت » قياديھا«ھوشيارتر از ساير » شوروی

ر مصاحبه ھا و گفتار ھايش نشخوار می او را د» تحليل ھای درخشان«نجيب می نشيند  و بعد ھم عندالضرورت 

  .کند

قـوله سر می دادند که ضد » برادران«منتشر می کرد، جميع » پيام زن«ھر حال اگر يک چنين خبری را ه  ب

اما اينک برادران خايـن با بـی فـکری و خـرابی حافظه !  اتھام می بنديم» رھبران جھادی«اسالم استيم و عليه 

نيز به درد نمی » مداخالت خارجی «  کنند؟ در اين مورد حتی آن  دستپاک ھميشگی دوستان فرانسوی چه می

. می نامد و بعد از راز و نيازش با نجيب می گويد» قھرمان«ًی  درز کرده که اوال او را ئخورد چون خبر از سو

خوبی آگاھند ه ب. ند احساس شرمساری کنئیاز اين رسوا» مرد نيرومند نظامی«يا » استاد«ليکن به نظر نمی رسد 

که در چنين تنوری مشغول بريـان کردن مردم  ما ھستند که عجالتا اين نوع ريـاکاريھا و حقارتھای جھادی آندو و 

ال تا روز قيام و انتقـام ذھن کودکان ما را ھم خواھد ؤمعذالک اين س. شرکا چيزی بر آتش آن دوزخ نمی افزايد

  : آزرد
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  و جـالد .K.G.Bچگونه است که ميھن فروشی کالن جاسوس مشھور » مسعودقھرمان «و »استاد«  آقايان 

 صاحب زنده می ماند و از محضرش به کسب فيض می پردازد اما ھر  حکمتيارمخوف خـاد با سوابق نظير برادر

  ". می الفيــد ؟ « غير جھادی را در مال عام به دار می زنيد و از آن ۀ چند وقت بعد عده ای مجرم بيچار

 به يقين که خوانندگان کاوشگر تا اينجا موضوع را با اشتياق دنبال نموده می خواھند بدانند که دو سال بعد از 

؛ از )متکی به گزارش فرانسپرس در قسمت مراوده مسعود با داکتر نجيب (» پيام زن«انتشار حقايق مستند در 

مندرجه صفحات (چاپ مسکو با مسعود »  اليتم«روسی خبر نگار مجله » سردوکوف «١٩٩٨-١٣٧٧مصاحبه مورخه

  :، چه چيزی دستگير شان خواھد شد )»مرد استوار و اميدوار به افق ھای دور«  کتاب ٣٨٩ و٣٨٨

ۀ را اعـدام کردند ، شما مرگ يک دشمن سوگند خورد) نجيب( طالبان او " :از مسعود» سـردوکـف«ال ؤـس 

      "خود را چگونه ارزيابی می کنيد ؟

رکرد و قوای شوروی افغانستان را ييآری ما دشمن بوديم ولی ھنگاميکه اوضاع و احوال تغ " :ی گويدمسعود م

پيش از اشغال  کابل توسط طالبان ، نجيـب هللا در مقر نمايندگی ملل متحد  . کرد مناسبات مـا بھتـر شد(!) تـرک

 تـرک کـابل نفـر خود را نزد او فرستادم و و مـن قبل از. مـا نمـی خواستيم به او آسيبـی برسد. مخفی شده بود

ًپيشنھاد کردم نـزد مـن بيايد  واگر او نـزد ما می آمد، پس از آن ھـر جا که دلش می خواست مثال نزد ھمسرش و 

  . "پذيرفت رود ، می توانست اما دعوت مرا ننزديکانش به ھند ب

  " مثال به شما اعتماد نکرد؟   شايد دليلی داشت که قبول نکند،" :ال سردوکف از مسعودؤس

و اين بار نيز به خاطر اين پيشنھاد از من ...   نخير اينطور نبوده،  به موقعش کمک کرديم : "جواب مسعود

فقـط يک چيز از  من تقاضا کرد ، که دو نفر محافظ به او بدھم او گفته بود که چون مھمان ملل . سپاسگزاری نمود

   . "..من آن دو محافظ را در اختيار نجيب گذاشتم ،. کندمتحد است؛ خطری تھديد ش نمی 

که آخرين جمله وی را در سطر باال  -»سر دو کف«با » مسعود کج کاله«  از  گفت و گوی چھار سال قبل

از ِ سر قافله ضد مليت ھای باھم برادر کشور، يعنی طی مصاحبه ای از» پوپل«احمد جواد منصور  .مطالعه کرديد

ال مطرح است که چرا وی تا کنون تحت ؤ نزد مردم در مورد داکتر نجيب هللا اين س" :می پرسد» دقھرمان مسعو«

  ."نظر  بوده و در باره اش تصميمی اتخاذ نگرديده است؟ 

  بايد گفت که قضاوت در باره داکتر نجيب، مربوط به ملت افغانستان ": در پاسخ می فرمايد»  قھرمان مسعود «

اگر ما نجيب . ان تشکيل شد نجيب را به پارلمان تسليم می کنيم تا نمايندگان ملت تصميم بگيرنداست، ھر وقت پارلم

 ١٣٧٣ مورخبا مسعود» پوپل«مصاحبه . (" ؛ سر و صدای مخالفين ما تمام جھان را پر خواھد کرد را رھا کنيم

  ) .»...مرد استوار و « ٣٣١مندرجه صفحه 

مانيافته  کيش شخصيت مرد ھزار لقب شانرا ھمواره مطرح می نمايند و يا  که به طور سازئی به يقين، خادی ھا

د؛ شان بيرون می دھنۀ ھيجان دادۀ نجرح را از .K.G.B خود اند؛ بلکه صدای ناھنجار ۀو اراد آنانی که نـه به اختيار

 مشخص و با شان در عين موضوع، در دو مصاحبه،  در دو مقطع زمان » یه ئرھبر افسان«از اين گپ متناقض 

» فيلسوف بزرگ «ئی، از خجالت سـرخ نمی شوند؛ چونکه گمان می کنند در اين تناقض گو)افغان و روس(دو فرد 

حاال ببينيم که از اين ضد و نقيض . شان،  حکمتی نھفته است که دوستان و دشمنان از درک و فھم آن عاجـزنـد 

  .چه چيز دستگير ما می شود» بھتر از ناپليون «ئیگو

از يکطرف از دموکراسی و حکومت مرم ساالر ، ) ١٣٧٣درسال (، »پوپل« مسعود در گفت و گويش با 

 آنان که از طريق نماينده ھای ۀو بحث رھائی داکتر نجيب را مربوط به ملت افغان و اراد. سالوسانه دم می زند
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ش را ملزم به  رعايت خاطر مخالفينش و از جانبی ديگر خود. ايشان در پارلمان آينده متبلور خواھد شد؛ می گذارد

، می خواھد خاطر نشان سازد که به » مانجيب را رھـا کنيم«) »اگر«(ۀ وانمود می کند و با کار برد کلمه شرطي

  .  نجيب می باشد، چشم پوشيده استئیسبب جريحـه دار نشدن غرور مخالفين از آرزوی قلبی اش که ھمانا رھا

از بھتـر شدن رابطه اش با نجيب ) ١٣٧٧در سال (روسی» سـر دوکـف«رش  با مسعود ؛ امـا در مصاحبه ديگ

خودش را رنـدانـه مجاھدی با مروت و . هللا حرف می زند و ادعا می کند که نمی خواھد کـزندی به ديـو خـاد برسد

ران کشور ما در ياران و عياۀ ُکه از منش نيک و کردار خجست -صاحب جـود و سخـا در برابر دشمـن به چنـگ آمده

را به جای دريغا به کار می گيرد و مـزورانه » اگر«ۀ و اين بار کلم. تبارز می دھد -پارينه روزگاران بوده است 

جائی که خادی ھای زخمی  (او نزد ما نيامد ورنه نزد خانمش به ھنــد می فرستادمشافسوس می خورد، که 

 کيلومتری شمال غرب دھلی جديد ٢٥ شفاخانه نظامی که در وامثال آنھا را غرض تداوی  در يک» شورای نظار«

 که کامران ھا را به ظاھر زير عنوان عفـو، در اصل، غرض فعاليت ئیيا آن جا ھا. موقعيت داشت؛  می فرستاد 

  ).   ھای جاسوسی برای روسھا؛  روان ميکرد 

 نظرش می حطر خواھی مخالفين مطمست، و نه خامردم، و نه صحبت از پارلمان آنان اۀ اين جا، نه از اراد

باشد؛ بلکه با الف و پتاق از استقالل اراده اش در رھـائی سر قصاب خاد دم می زند، تا خوانندگان مصاحبه ھايش 

  .درگ نتوانند که نجيب را به چه  منظوری  در آن جا حفاظت می نمودند

به واقع امر اين پيشنھاد . به نجيب هللا می رساند  G.R.U مسعود در اصل پيشنھاد رفتن به پنجشير را بنا به دستور

؛ زيرا که )البته به صفت مشاور؛ ولی به طور نظـربند در جوار مسعود(آخرين چانسی بود، برای زنده ماندن نجيب 

بـا غـرب ، اطالع يافته بودند، که پيش شرط و پيش پرداخت اين )  ھمکاری نجيبۀوعد(روسھا از تماس وی 

) قبل از خروجش از دفتر ملل متحد( سپردن لست اسامی شبکه ھای خاد خارجـی به نماينده غرب ھمکاری، ھمانا

آن اداره به ۀ رد اين پيشنھاد و توقف نجيب  به ھمين منظور در اداره ملل متحد و انتقالش ذريع. در کابل بوده است

مانند ( را ؛ .K.G.Bھايت مھم و مخــوفمملو از اســرار ن» دسـک«خارج از کشور؛ روسيه را بر آن داشت، تا اين 

- چنانچه مالحظه شد، که روسيه  توسط چند تن اجنت خلقی اش. از ميان بردارد)  امنيت دولتیخدماتيعقـوبی  وزير

  . وی را به طور   فجـيع   به قتـل رسـاند -که مانند ساير خلقی ھا از مدتھا پيش در باند طالبان نفوذ کرده بودند

  

   )دوم(  پايان بخش                                              
  

  
   

 


