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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  سياسی

 
  بريالی دربابائی

١٠/٠٩/١٠  
  

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

  )                                                       انی بخش پاي(                                                            بخش سوم  
  
  : تـداوم پيـوند اخالف خانـواده نظـامی شـده بـا داود خــان - ٨
  

که نسل ) نادر غدار(    موشـکاف دوران، زنـده يـاد غبـار در رابطه با خادمين و چاکران خانواده حکمران 

 ٥٧آن طريق آستان بوس استعمار انگليس بودند، در جلد دوم صفحه اندر نسل در خدمت آن خانوده، و از 

بعداز مرگ قاضی عطا محمد خان وزير عدليه ، فـرزندش آقای مير « :  ؛ می نويسد»افغانستان در مسير تاريخ«

حيدر حسينی جـزء کابينه بود ، زيـرا پروگرام دولت شکل استعماری داشت ھمينکه فردی را قبول کرده بود ، 

خاندان حکمران افغانستان با « ؛ » ندانش را بـر می کشيد و نسـل بعدالنسـل برای خـدمت خويش می پــروريد خا

 باز می گذاشت که در راه خدمت به ئیآنکه نماينده اريستوکراسی قرن ھژدھم بودند راه را برای ارتقای افراد عاد

ه يکی از اشخاص محـرم اسـرار حکومت بودند اعم حکومت از تـنزل به جاسوسی سر باز نمی زدند و يا وابسته ب

به ھمين سبب بود که يک قشر بوقلمون جديد در افغانستان تشکيل گرديد که . از رجال داخلی و يا وابستگان خارجی

تان در انسبير افغفير کًعتـا س دفحاسبی مای عـادرزک مـيمثال ًي. در ھيچ قالبی راست نمی آمد ؛ مگـر قـالب دولـت

، با وضاحت تأکيداتی در مورد دستگاه )باربار(ھمچنان زنده ياد غبـار. » ديدھان می گر جترين دول بزرگازيکی 

ھـرگ استبــداد و شا«خانواده  حکمران ۀ دارد، و اين شبـکه را در درازنای دور » ضبط احواالت«ھولناک 

اين سيستم اعصاب حسـی و -»احواالتضبط «در افغانستان می خواندو ھميشه سعی و تالش می ورزيد » مطلـقـيت

  .را در مرکـز ديـد و درک خوانندگان قرار دھد-رکــن اسـاسی دولت که در نبود آن تـداوم دولت  امکان ندارد

ً    اساسا عناصر پـر عقــده و پـر کينـه، وجــدان کـشتـه  و بی مروت، بی رحم وقسی القلب، بسيار منفعت جو ، 

ھا، رندی » لياقت« خالصه فاقد تمام ارزشھای اخالقی و اجتماعی بوده اند، که مھارت ھا، چاپلوس و مقام پرست، 

وبا ترفنـد و تـزويـر مختلفه .  ھا، زيرکی ھا وريا کاری ھايشان را در خدمت به استعمار و امپرياليزم تبارز داده اند

د نھـادھای اطالعاتی ئيم نخست، بعد از تاتوجـه نظـامات خـادم استعـمار را به خود شان معطوف داشته، و  در گا

درارگان ھای بلند دولت  به کار ) »مصو نيت ملی «=» ضبط احواالت«د ئيدر کشور ما، من جمله  بعد از تا(

خانواده شان از خود ھمين بسترنھايت منفور و متعفن،  ۀ ويا ھمچون افـراد، خودشان و يا سر سلسل. مشغول می شدند
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ِخباراتی و جاسوسی  بر خاسته، به پست ھای مھم دولتی؛ در نقش کارمندان  نمايندگی ھای يعنی نھاد ھای است
خويش در خارج از کشور برای دولت خودی و ھمينطور برای ۀ تجارتی و کارمندان سفارتخانه ھای دولت منصوب

 ھا و بندگی شانرا به  دولت ھای دست نشانده؛ جاسوسی می نمودند و آنانی که مھارت ھا،  لياقت ھا، آستان بوسی

ر و تبديل رژيم ھای خودی؛ ييی به ثبوت می رسانيدند، در بسا موارد ؛ مثل تغئمثابه  جاسوس سر سپرده و حرفه 

ر سلطنت به  جمھوريت، رژيم  ھای يي در کشورما  تغًمثال(ر رژيم ھائی که بر مبنای خواست امپرياليزم ييحتی تغ

 نجيب و  متعاقب آن  دولت -دست نشانده سوسيال امپرياليزم شوروی ببرک  امين؛ رژيم ھای -وابسته تره کی 

و به کار و بار  شان . صورت می پذيرفت،  از جا، بی جا نمی شدند)  مسعود- وابسته شوروی يعنی امارت ربانی 

دند، ئي می ساکماکان ادامه ميدادند و آنگاھی که جبين فرمانبرداری بر آستان نماينده ھای تام االختيار استعمار

يا مرگ، چـراغ ارادت و ) بازنشستگی(فرزندان خود شانرا نيز پيشکش نظام ھای منفور می کردند، تا بعد از تقاعد 

مثالھای آنرا ميتوان در . شان، کماکان روشن نگھـدارندۀ خانواده را ذريعه ھمين اخالف و قــف شدۀ خدمت سر سلسل

 با يک - اگرچه، ( مشاھده کرد ) جلد دوم» افغانستان در مسير تاريخ«(ر اثر دانشمند مبارز کشور، زنده ياد غبا

  ) .؟ ! از اين باب  را از جلد دوم اثر مذکور  حذف کرده اندئیمثالھا -جھان تأسف 

د  نھاد ھای ئيأکه نيازی به ت - طبقه حاکمهئی   اين نکته را نميتوان نا گفته گذاشت، که فرزندان و وابستگان قشر باال

، نيز در پست ھای مھم دولتی و نمايندگی ھای  سياسی و اداری خارج از کشور شامل کار -تخباراتی نداشتنداس

ھمچنان  افرادی بافھم و وطن . ضد دولت وابسته مخفيانه مبارزه ميکردنده ی اندک، از اينان  ببودند، که شمار

کار در ه ون عبور از  مراحل فوق الذکر،  بپرست ھم وجوداشتند، که بنا بر ملحوظات خاص سياسی يا اداری، بد

گمارده شدند؛ مگر به زودی از کار برکنار گرديدند و در بسا موارد تحت تعقيب و پيگرد، نيز قرار ...سفارتخانه ھاو

  .داده شدند

»   د؟اين مسايل ، چه ربطـی به مسعود دار«: ال شکل گيرد کهؤ    شايد در ذھن کاوشگر عده ای از خوانندگان اين س

، نيز در ھمين گروه خدمت گزاران )»قھرمان مسعود«( جھادئی نگاشت که خانواده قافله ساالر کذاددر پاسخ باي

  . دربـار شامل بودند

د خان و،  مورد لطف و عنايت صدراعظم داو)رتبه ای است نظامی(پدر متوفای وی دوست محمد خان لوامشر 

د خان رفت و آمد می نمود ؛ چنانچه باشندگان وً،  علنا به خانه داو» نترجما«کاکايش يار محمد خان  . قرار داشت 

د ورا،  که ميگفتند دوست داو» ترجمان صاحب«رفت و آمد  »  لوامشر صاحب«کنجکاو قرب و جوار خانه  

خانه  به »  جناب صدر اعظم«وشـد بی سر و صدای  و ھمينطور از يگان بار آمـد.  ميباشد، به خانه  وی  ديده بودند

  .؛  آگاه می شدند»لوامشر صاحب«

د خان،  که به ھيـچ  وجـه نمی خواست از عرصه سياست دور نگھداشته شود، برای احراز قدرت دوباره و    داو

به اصطالح اردو، (با صاحب منصبان وزارت دفاع، به  خصوص استخبارات آنوزارت، ) ًمسلما از طريق کودتا(

» ضبط احواالتی«، صاحب منصبان پوليس، و آنعده از )می باشد Fifth Column" مستون پنج "که ھمان» قول پنج«

و بی خبر از  - به سردار مغرور) ًواقعا ويا  درظاھر(، که اخالص و ارادت شان را ) ***(ھای متقاعد و يا برحال 

د، تماس ھای حفظ کرده بودن -ظاھر شاه» ضبط احواالت« در ارگانھای دولت، به خصوص دستگاه .K.G.Bنفوذ 

  . يکی از محراق ھای اينوع تماس ھا بود» لوامشر صاحب«ًتقريبا مخفيانه و مستدام بر قرار می کرد؛ که خانه 

 ملقب یين وزارت دفاع بود؛ دومی،  يحرتبه نظامی داشت، يعنی جگړ ، ديـن محمد»لوامشر صاحب«يک پسر 

 قرار نوشته داکتر محمد امين حيدر(؛ سومی مسعود ) کردًنامبرده علنا از ببرک کارمل دفاع  می(» جان آغا « به 
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« تاريخ مصاحبه با سر دوکف به اشتباه در کتاب  -١٣٧٧خودش در مصاحبه مورخۀ ؛ اما طبق گفت١٣٣٢متولد سال

؛ چھارمی احمـد ضيـاء وپسر  ) ١٣٣٤ متولد سال  ساله ھمان سال يعنی٤٣- درج شده١٣٦٧سال» ...مرد استوارو

يک تن از جمع و جور کنندگان (ربانی در لندن، يعنی احمد ولــی جان  ، سفير کبير دولت»مشر صاحبلوا«پنجمـی 

  .می باشـد)  ھا و شماری از پرچمی ھائیبه اصطالح حزب نھضت ملی، يا کلوپ تجمع خادی ھا، سازا

نگـھای قيمتی ، يازده داره غارتگران الجورد ، زمـرد و ساير س  قرار داده شود ، سر١٣٣٢    ھرگاه، شاخص سال

» لوامشر صاحب«به دنبال صدراعظم دوستش . د با  ماليمت از قدرت برکنار ساخته شدوسال داشت که سردار داو

  .را نيز خانه نشين ساختند

  

  

  :  خانــواده نظـاميـان، يا نخستين آموزشـگاه استخـباراتـی مسعــود-٩
                                              

 وی، و ۀ سفـری نمائيم به گذشتد سياسی مسعود، باي- به خاطر درک منطقی از  شکل گيری شخصيت  استخباراتی 

  :چه فرموده اند» فرزان«بشنوئيم از زبان خودش که در مصاحبه با آقای احمد شاه 

ًماال ايشان با   قبله گاه شما صاحب منصب بودند، احت":  »قھرمان مسعود«از » فرزان«ال آقای احمد شاه ؤس

دوستان شان دور ھم جمع می شدند آيا شما در نــو جوانی، در آن جمع شرکت می کرديد؟ و آيا اين دورھم آمدن ھا، 

   "ثير ھم بر شما گذاشت؟ ات

می آمدند .   پدرم دوستان زيادی داشت و ھمه آگاه به مسايل سياسی روز بودند" :»قھرمان مسعود«پاسخ  

ث می کردند، محــور اصلی جـر و بحـث شان اوضاع سياسی روز، جھان و کشور بود طبيعی خانه ما، باھـم بحـ

ثير گذار بود، جنرال مودودی قوماندان پوھنحی انجنيری اروی آينده ام خيلی ت. ثير قرار می گرفتمااست که تحت ت

 آمدند، مسايل سياسی روز داغ  به خانه ما نزد پدرم میديگر  وجنرالھای، جنـرال غالم علی خان)دانشکده مھندسی(

  ." می کردم ئیو برداشتھابود و من به سخنان شان گوش ميدادم 

به سياست رو آورديد و يا در وقت ديگر ؟ انگيزه ) دانشگاه( آيا در پوھنتون " :ال آقای فرزان از مسعودؤس

  "تان چه بود؟ 

ثيرصحبت ھا و تبصره ھای پدرم و ات ت  قراری که قبال گفتم، از نو جوانی در خانه،  تح" :جواب مسعود

قرار می گرفتم، پدرم شبھا به اخبار و تفاسير راديو ھا )  جنرالھای مھم وزارت دفاع افغانستان-بخوانيد(دوستانش 

گوش می دادو گاھی که وقت نداشت به من می گفت اين کاررا بکنم،  من اخبار را گوش  کرده با نقشه تطبيق و به 

او اھداف شوروی . پدرم از شوروی ھا  واھداف شان در افغانستان و منطقه سخن می گفت. ردم پدرم باز گو می ک

يعنی توسط اعضای  - ی در نيروی مسلح فعال بودند و بايد در افغانستان بر آورده می شدئھا را که توسط جريانھا

  ". انديشه وا ميداشت با اھداف سياسی اين دوحزب  تحليل و تفسير می کرد که مرا به - حزب خلق و پرچم

  " فعاليت ھا ی سياسی شما از چه سن وسال شروع شد؟ " :ال آقای فرزان از مسعودؤس

  فعاليت سياسی من ار صنف نھم شروع شد چون در آن زمان احزاب و جريان ھای سياسی ": جواب مسعود

ه و با ديگران جر و بحث می ھا فعال شده بودند منھم با دوستانم  در اين محافل شرکت جست) مکتب(در ليسه 
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 توسط احمد شاه  فرزان  در واليت تخار انجام يافته ١٣٧٨از مصاحبه با احمد شاه مسعود که در بھار . ( "..کرديم

  ).»...مرد استوارو« کتاب ٧٩ و٧٧است ـ مندرجه صفحات 

 از آمدن جنرال مودودی، .آنرا برمال نموده است) نه کل(در گپ و گفتش پاره ای از حقايق » قھرمان مسعود  «

 ی با آنکه رتبه و منصب-اين می رساند که پدر . شان، حرف می زندۀ  به خانجنرالھای ديگرجنرال غالم علی خان و 

 چقـدر فردی مھمی  بايست بوده باشد، که سرشناسترين - در وزارت دفاع افغانستان داشت» جنرالی«ينتـر از رتبه ئپا

دش می شتافتند، و در آنجا با خيال راحت و بدون در نظر داشت مـوازين و ضـابطه جنرال ھای افغانستان به نـز

که حـق ھيـچ نـوع صحبت سيـاسی را به ھيچ وجه  برای ھيچ يک از صاحب منصبان؛ حتـی  -ھای شـديد نظـامی

 حزب دموکراتيک خلق«روی موضوعات سياسی و اھداف شوروی و چگونگی نفوذ « -سربازان ساده نمی داد

  )؟(! به جر و بحث می پرداختند» افغانستان در اردو

، استخبارات وزارت دفاع و »ضبط احواالت« در شرايط سياسی آن زمان، که شبکه ھای اطالعاتی دولت؛ مثل 

و تاجک ھا و ازبک ھای فرستاده شده از  .K.G.Bو .G.R.U و اجنت ھای بومی) وزارت کشور( وزارت داخله 

و استخبارات وزارت دفاع  نفوذی » ضبط احواالت« در ارگانھای مھم دولتی، به خصوص آنسوی آمـو  دريا، که

لوامشر «در ھمچو شرايط ، در خانه . ًدر خور توجه کرده بودند؛ اوضاع و حاالت کشور را شديدا زيـر نظـر داشتند

به طوری .  جريان  داشتپدر مسعود، آمـد و شـد جنـرال ھای مھم اردوی افغانستان و ساير افراد سياسی» صاحب

 وستر « باخبر می شدند، و ميـزبان قدرتمند ھـم  به اصطالح عسکری در ... که ھمسايه ھا از اين آمد و شد ھا

  .ی آن  چندان عالقه ای نشان نمی داد» ِاخفا

مسعود  ۀيا به گفت(ره بين  استخبارات وزارت دفاع ذًمحرزا  محالت  تجمـع افراد مھم نظامی و ملکی از چشم 

ره شمار ذ؛ ھمچنان ديد )»وزارت دفاعی که در استخباراتش اعضای حزب دموکراتيک خلق رخنه کرده بودند«

و » شھرآرا«در » حزب دموکراتيک خلق«حوزه ھای ۀ ، به ويژه  نظارت و نگاه بسيار ھوشياران»ضبط احواالت«

 به ١٣٤٢، که از سال دستگير پنجشيری ودر آن ناحيه موقعيت داشت» لوامشر صاحب«که خانه  ،»کارته پروان«

ظھور «،  » من سرحلقه  حوزه ھای شھر آراء و کارته پروان بودم «(ول حوزه ھای حزبی آن نواحی بود ؤبعد مس

 که اين ئی،  نمی توانست پوشيده بماند؛  اما از آن جا)١٤٩اثر پنجشيری صفحه » و سقوط حزب دموکراتيک خلق

ھای استخبارات نظامی و ملکی بودند، اجتماع  و نشست ھای آنان؛  ناشنيده و ناديده افراد خود جزء مھم  شبکه 

  . انگاشته می شد

د وديگر اينکه، مسعود از بيان اسمای آن عده جنرال ھا و صاحب منصبان اردو و پوليس که از نزديـکان داو

، دگروال تـوره خان  قوای ھوائیرئيس ارکان حربخان بودند، و نزد پـدرش می آمدند؛ مانند اکبـر مقصـودی 

ومانند آنھا، رندانه طفـره رفته و با ) اجنت  روس(، عبدالحميد محتاط رئيس ارکان قول اردوی  قندھارپنجشيری 

، از موقعيت مھم پدرش در استخبارات وزارت دفاع افغانستان و نزديکی وی با سردار »جنرال ھای ديگر« گفتن

  .د؛ خوداری می نمايدوداو

 مسعود، که به خاطر کتمان  موقعيت بسيار مھم پدرش در وزارت دفاع ، در گپ و گفت ھايش، حقايق کليدی را    

د، و ضد سياست شوروی در  افغانستان  نشان و داو- عکس، پدرش را مبارز ضد دولت ظاھره حـذف می نمايد؛ و ب

الی نزده ) ١٣٤٤(نی از سن دوازده سالگی حــدود ھشـت سـال، يع).  » ...مرد استوار  «٨٠ و ٧٩صفحه (می دھد 

مھمترين - اطالعاتی- به واقع، آموزش سياسی- ھای سياسی» جـر و بحـث«عالقمند به ۀ شنوند) ١٣٥١(سالگی 
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،  مثل دستگير پنجشيری و ھـادی »حزب موکراتيک خلق«اعضای مؤسس ) ًقسما(افسران اردوی افغانستان، و 

  .  کريـم   بوده است

د و سرطان داو٢٦ که يک سال از کودتای ١٣٥٣، مزيد برآن، برای دوسال ديگر، يعنی تا سال »دقھرمان مسعو«

  . خودشان بوده استۀ د، در خانوجنرالھای مقرب به سردار داوۀ خان سپری شده، نيـز حرف شـنو گـپ ھای آمـوزند

آن از ضربات کودتا ھا ۀ وقايھا بيشتر بر محور ثبات و استحکام دولت و چگونگی » جـر و بحـث«ًمسلما چنين 

؛  می چرخيد، نه  به خاطر   »دوستان شوروی«و کشف آنھا، و جست و جوی شگرد ھای ھمکاری ھرچه سريعتر با 

مالحظه شد که نھال نرم شـم سياسی، اطالعاتی و نظامی مسعود از ھمين سر .   سست نمودن  و چپـه کردن  دولت

خود ايشان، آب می خـورد،  شاخ و پنجه می ۀ نظامی شدۀ خانوادۀ ر خانچشمه  يعنی، نشست ھای مسلسل سياسی د

  تماسھای سـری يا نيمه سـری، با نظاميان بلـند رتبه استخبارات ِھمين بستراز .  کشيد،   برومند و نيرومند ميشد

ش  يکتن از که پدر- وزارت دفاع افغانستان است که  ذوق و شوق تعقيب و کشف و سر کوب دشمنان دستگاه حاکم 

ون چ" : چنانچه خودش در اين مورد می گويد. ؛ در وی پديد می گردد- آن دستگاه بودۀ محافظين  رسمی  و بلند پاي

م شرفت کنـر پير و بيشت جلوتپدرمزندگی ام از  بايد در دم کهی کر مه فکريشی بود ھممب نظاصاحب منصاھم له گقب

 و ٧٥صفحات ("امی  بوده انـدمردان نظان، ف  افسرن در صپدری مف  اسالتمام«؛ »يم بودرزو ھان يکی از آو اي

  ) .»...مرد استوار « ٣٨٤

 ١٧و ھنگامی که .  سالھائی که مسعود گويا شنونده صحبت ھای سياسی   جنرالھای اردو، در خانه ای پدرش بود

گفته ه و يا ب. روی آوردو در صنف نھم ليسه استقالل درس می خواند؛ به سياست و اطالعات  ) ١٣٤٨(سال داشت 

 و ھمراه با دوستانش در محافل (.»شروع شد) ليسه استقالل(فعاليت ھای سياسی من از صنف نھم در « : خودش

  ٨٧نقل به مفھوم از  صفخه (مربوط به احزاب و جريانات سياسی که در آن مکتب فعال شده بودند، شرکت می نمود 

مصادف ؛  )  نيز يکی از گردانندگان اين محافل در آن ليسه بود کارمل ببرک،  برادرزلـمی-»...مرد استوارو «

است با استقرار نسبی نفوذ  عمـيق و فاجعـه آفـرين  شوروی در تمامی سلسله مراتب مھم تشکيالت دولت افغانستان، 

ای   و سفارتخانه ھ وزارت خارجه،   »ضبط احواالت« وزارت دفاع،  )اطالعات(به ويژه بخش استخبارات

  .پاکستان و امريکادر گام نخست در   اين وزارت مقيم خارج،ۀ منصوب

  

  : اطالعاتی مسعــود- ا نستيتوت پلی تخنيک ، دومين آموزشکاه سياسی- ١٠
  

برای پيشگيری از توسعه روزافزون .   زمانی که امپرياليزم امريکا، با يکتا حريفش شوروی سرشاخ بود

ستراتيژی کمر بند «رب را  مورد تھديد جدی قرار داده بود، به طراحی سياست آنکشور، که حيطه منفعت سرمايه غ

 را از گـور اعصار بيـرون آورد و ئی بنياد گراۀ جسد پـوسيد. ؛ پرداخت)دارد  اسالم اشاره به رنگ سبزکه(» سبز

را ") طالبان"و " لمسلميناخوان ا"، يعنی " اخوانی" در کشور ما باند ھای (جان بخشيد و اين نيروی تمدن بـراندا ز 

شوروی و ھم پيمانانش قرارداد،  تا مانع پيشروی رقيب خون آشامش؛ به »  کـفر«در ظاھر زير عنوان تقابل با 

  .رددگويژه در آسيـا

،  در »١٩٨٨ فبروری٢٧نشريه کارگر انقالبی ارگان حزب کمونيست انقالبی امريکا « در ھمين رابطه  نوشته 

  : ِر شد که به نقل بخشی آن؛ توجه خواننده دقيق و کنجکاو را جلب مينمايمذھن  نگارنده متباد
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باالخص با سر نگونی شاه   و استقرار .  بنياد گرائی اسالمی يک نيروی قدرتمند و در حال رشد است "

بلوک .  به يک بازی پر مخاطره بين المللی تبديل شده است» امام نصيب کی خواھد شد؟« جمھوری اسالمی، 

مپرياليستی غرب و امپرياليست ھای شوروی ميخواھند اسالم را تحت  تسلط خود داشته باشند و از آن در جريان ا

با » ملحد«اياالت متحده ژست  يک کشور مسيحی را می گيرد که ضد اتحاد شوروی . رقابت خويش سود جويند

قی را ميگيرد که به اسالم در مقاومت و شر» ضد امپرياليستی« اتحاد شوروی ژست يک قدرت . اسالم متحد ميشود

   ".ياری ميرساند» کافـر« ديرينه اش عليه غرب 

 اسالمی، يا رژيم کمونيستی ئی      شوروی که ھيچگاه نمی توانست در ھمسايگی اش با افغانستان، رژيم بنيادگرا

 ، طرفدار  ١٣٥٢ سرطان ٢٦ًرا در اين کشور تحمل نمايد،  کال به ھمين سبب  با کودتای قصری » سويتيسم«ضد 

اخوان ، بايست روسیبا اخوان  «و درپی آن بروفق پاليسی . قدرت رساندۀ د خان را بر اريکومغرورش، يعنی داو

،  که به خاطر سرنگونی دولت ئیامريکا»  اخوان المسلمين«،  ھسته ھای اولی » را از درون تھی کرد ئیامريکا

شبکه ۀ لنی پرداخته بودند  را آماج يورشھای  نامرئی عناصر آموزش ديدًمورد حمايتش به فعاليت مخفی وقسما ع

حزب «؛ رده ھای کامال سری ) »ضبط احواالت«(» مصونيت ملی«ھای اطالعاتی؛ مثل استخبارات وزارت دفاع؛ 

ًکه در درون   استخبارات وزارت دفاع ، وزارت داخله ،عمدتا، -به خصوص فرکسيون پرچم» دموکراتيک خلق

و ساير  -ً،  عميقا نفوذ نموده و پست ھای حساس و کليدی  اين نھاد ھا را به چنگ آورده بودند» احواالتضبط«

  .، ھمچنان  اجنت ھای منفرد و مستقيم بومی  خويش؛ قرارداد» سازا«فرکسيونھای آن مانند 

افغانستان،  که بنابر سفارش صاحب نظران با صالحيت استخبارات اردوی ) ١٣٥٢(مسعود در سن نزده سالگی

کانونی که (ن  کننده داشتند،   شامل انستيتوت پلی تخنيک کابل يي اطالعاتی  وی نقش تع- در سازندگی ذھنيت نظامی

  .؛ گرديد)ِمالی ، فنی و فرھنگی شوروی، روی ا ھداف خاص سياسی و اطالعاتی ا عمار شده بود» کمک«به 

و سازمان  امنيت  ) G.R.U (ستخبارات وزارت دفاع شورویُنخستين فاز ھدف فوق الذکر اين بود، تا عمال ا

شامل کار »   تعليمیۀمؤسس« در قالب استاد، ترجمان، پرسنل اداری و فنی و امثال آن، در آن ) .K.G.B (آنکشور

متمايل »  دولت مردمی کشوربزرگ شوراھا«شوند و شاگردان افغان را به طور مخفيانه، نخست  به سياست، وبه  

  .ًبعدا آنان را شامل  شبکه ھای اطالعاتی شوروی سازند. نمايند

ُ مسعود مدت دوسال زير پوشش محصل در انستيتوت پلی تخنيک کابل با عمال استخبارات روس، که زير 

و توسط استادان روسی . در آن جا فعاليت می نمودند، تماس مخفی وعلنی بر قرار ميکرد) ****(پوشش استاد

 -  ١٣٥٠که در سال (، »اخوان المسلمين«متقابال  آنانرا از جريانات درون تشکيل . اسی ميديدآموزش اطالعاتی و سي

آگاه می نمود، و اخبار به چنگ )  با مھارت به داخل آن نفوذ کرده بود-که در صنف يازدھم ليسه استقالل متعلم بود

  .آورده را   در اختيار آنان قرار ميداد

ًاساسا .  وجود نداشت) »انستيتوت پلی تخنيک«(ه امکان چنين آموزشی در آنجا  خوانندگان، مبادا فکر کنند ک

استعمار و امپرياليزم در ھر سرزمينی که آرزوی در بند کشيدنش را داشته باشد، نھاد ھا و تأسيساتی را برای  

 جلب و ِکشور مورد نظرش، روی اھداف خاص استعماری و تحت عناوين مختلف اعمار می نمايد، که چگونگی

بنا شده ؛ مبتنی بر  ھمين اھداف ) »ساختار  بنيادی«(جذب عناصر بومی آن سر زمين از طريق ھمين پروژه ھای 

 ۀ تأسيسات به اصطالح عام المنفعه ای که امپرياليزم  امريکادر کشوری اشغال کردۀھمين اکنون به  نقش.  می باشد

سيار مستحکم نظامی که از رقيب شکست خورده اش يعنی سوسيال به  پايگاھھای ب.  ما  روی دست دارد ؛ نگاه کنيد

امپريايزم شوروی سابق در افغانستان به جا مانده و در حال تجديد ساختمان توسط اينکشور ميباشد، و مزيد بر آن به 
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وب سرک« پايگاھھای نظامی  بسيار مدرنی که خود در نقاط  بسيار مھم و ستراتيژيک کشور به خاطر به اصطالح 

ھم نگاھی ؛ به گذشته  ھا ...،  در دست ساختمان دارد، بنگريد و»القاعده و طالب و امنيت افغانستان و منطقه 

  ... .، و F.S.پروگرام  ،  » پيسکور« در کابل،  ھيأت A I D   در قندھار، نھادکمپنی موريسنبه : ندازيدبي

اش؛ » ساختار بنيادی«ثنی نبود، از پروژه ھای شوروی سوسيال امپرياليستی که از اين قاعده استعماری مست

؛ سيلوھا؛ شبکه ھای راه سازی و تونـل کشی، از جمله پروژه سالنگ  ھا ؛ ...مثل فابريکه جنگلک و گلبھار و(

ساختمان ميدان ھوائی بين المللی کابل؛ شفاخانه چھار صد بسـتر؛ بنـد و نھـر؛ معادن؛ نھاد ھای طبی و تعليمی و 

ۀ ِآنکشور در افغانستان اعمار گرديد،  در حد قابل توجه، استفاد» کمک«که به ) ،...  پلی تخنيک ونظامی؛ مثل

 ) نه کل آن( جذب شماری از کارمندان  و تکنوکرات ھای کشور ۀ يا به بيان رساتر، به عالو. ، نمود...جاسوسی و

که با نيـت نيک و پاک -جوانان محصلاز ی که در اين پروژه ھا با روسھا ھمکاری فنی و اداری داشتند، عده زياد

شوروی به افغانستان » مساعدت ھای خيرخواھانه«خواھان ترقی، رفـاه  و آسايش مردم شان از طريق تداوم اينوع 

نيز در چنبر شبکه ھای جاسوسی خويش قرار داد و مستعدترين آنانرا که ) »پلی تخنيک«( را  از اين  محراق -بودند

اين ۀ شوروی نيرو گرفته بودند، باال کشيده، و در بافت جوال گون» رھنمود«بارزه طبقاتی تحت از انديشه ھای م

  . دخيل و سھيم ساخت) به طور بالواسطه و مستقيم(شبکه ھای درھم تنيده 

  

  

  :ن روسی انستيتوت پلی تخنيک با محصال ميکانيزم تماس ھای استادان - ١١
  

ن د ھای تماس استادان روسی با محصالن را به مکانيزم طرق و شگر    حال به طور فشرده توجه خوانندگا

  :جلب می نمايم» انستيتوت پلی تخنيک«افغانی در ) دانشجويان(

آنانی که به (ن يا محصل نشانی شده پوشش استاد از طرق مختلف با محصال ، تحت G.R.U .و.K.G.B      اعضای

کسانی که قبال توسط اجنت ھای بومی  (و يا سفارش شدگان ) دادندر شرايط موجود  سياسی تمايل علنی نشان ميييتغ

، تماس بر ) شده و آموزش مقدماتی کسب کرده بودند ؛ مانند احمد شاه مسعودئیوابسته به اطالعات شوروی مغزشو

 ٨ - ٧درسی،  به سه يا چھار گروپ ۀ سی نفر) کالس(جمله از ميتود انقسام مجموع يک صنف  قرار ميکردند؛ من

ن مورد نظر در يکی از آموزش زبان روسی، محصالۀ نفره،  در سه يا چھار نوبت، و در اطاقھای جداگانه، به بھان

 صبح ٩ تا ٣٠/٧ھمين کتگوری ھا؛ آموزش اطالعاتی می ديدند؛ در ساعات قبل از آغاز درس روزمره،  از ساعت 

و يا تک تک آنان به بھانه حل مشکل درسی به  عصر، چند محصل ٥  تا ٣٠/٣و يا بعد از اتمام درس، بين ساعت 

اتاقھای  استادان روسی ميرفتند،  و با اين اسلوب با محصل  مورد عالقه در خلوت تماس برقرار ميشد؛  چند فرد 

خبارات گوش  ِمحدود در اتاق البراتوار به گرد استاد روسی حلقه بسته،  به تشريحات وی در زمينه سياست و است

ِاعمار شده بود، ميرفتند و » پلی تخنيک«ن به خانه ھای رھايشی استادان روسی که در جوار  ؛ محصالفرا  ميدادند
  .  استخباراتی را به بحث ميگرفتند- ًدر آنجا که محلی کامال امنی بود،  مطالب سياسی 

  : َبه عالوه ی اشکال تماسھای تذکار يافته، دوشکل مطمئن تر تماسگيری نيز وجود داشت

به تنھائی نشسته از ) کابين(محصل در غرفه :  بود)»لينـگافـون «  (،   تدريس از طريقلی تماسشکل او

می گذاشت، مستقيما به  گوش محصل » تيپ ريکاردر«طريق گوشی ھا،  کست درسی را که  استاد روسی در 
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،  گوش فرا ميدادند ، )رنوا(در حين زمانی که  چندين محصل به درسھای ثبت شده  در فيته . وصل ميشد؛ می شنيـد

ن کست مذکور ساير محصال.  نموداستاد روسی کست آموزشی اطالعاتی را به گوشی محصل مورد نظر متصل می

.  با کار برد تکنولوژی پيشرفته اطالعات،  اين عمليه ساده بود. را به طور قطع نـه ديده و نه شنيده  می توانستند

  . ا کامال طبيعی  می نمود ، و به امور  تدريسی روز مره مبدل شده بودرابطه با اين ميتـود متداوله در آنج

 بود که استاد روسی و محصل بدون ینوع امتحان» زچـوت«. ناميده  ميشد)  » زچـــوت« (،شکل دومـی تمـاس

دغدغه خاطر در يک اتاق خلـوت مقابل ھمديگر نشسـته، محصل از نوشته اش در امتحان تحريری در برابر 

سيستم درسی حاکميت بال منازع » زچوت«به واقعيت امر . شھای پيھـم استاد به دفــاع تقــريری می پرداختپرس

در صورت لزوم (اسـتاد در سرنوشت شاگرد بود ، که به استاد حــق ميداد ، تا تمام نوشته ھای  تحريری شاگرد را 

  .  نمايــدناکـاميک کالم خـط بزند و وی را ) ديد

به ھمين سبب شاگرد می بايست به زبان . ًاد با شاگرد،  الزاما، بايست به زبــان روسـی می بودمکالمه است

از . واين زمانی مقدور بود که شاگرد خارج درس، تماس تنـگاتنـگ با يک روسـی ميداشت. روسـی تسلـط ميداشت

ولی حمشروبات الک.  شـانده ميشدھـا؛ کروسۀ ھمين سبب شـاگرد به کلوپ ھای روسی؛ محافل و شب نشينی برپـا شد

استاد ھـر قدر بيشتر . ، انگيزه ِ پر جاذبه ای در آموزش زبــان از طريق مکالمه بـودئیو دختران زيبای مو طال

جمله  بيشتر داشته باشد ، يعنی با شاگرد تماس بيشتر بر قرار نمايد ؛ من» زچوت«تدريس مينمود، می توانست 

  : مد نظر گرفته می شد» زچوت«موارد ذيل در سيستم 

اقناع روانی استـاد توسط شاگر ؛ برخورد ھای صنفی شاگرد با ھمکالس ھا، به خصوص در مقابل  استادان 

  . روسی؛ ھمينطور با ساير پرسنل روسی آن نھـاد؛ طـرز ديد سياسی متضاد يا موافق با استاد

شاگرد بر وفق مقرره ھای تعاملی،  که مگر د، قانع کننده ھم می بو» زچـوت « در صورتی که دفاع شاگرد  در 

،   »زچـوت«؛  در استاد صالحيت داشت-قسمی که در باال به آن اشاره شد- به رعايت آن مکلف بود،  عمل نمی کرد

  . نمايــد نـاکامشاگرد را

ُين امر را  بروز ًبرخی از آنان لزوما ا. ً تقريبا تمامی استادان روسی آنجا به زبانھای دری و پشتو تسلط داشتند

آنعده از شاگردانی که شامل پروژه جلب و جذب بودند؛ مگر به زبان روسی قسمی که بايــد تسلط . نمی دادند

طور مثال از . نشسته؛ آموزش الزمه می دادند»  زچــوت«نداشتند،  استادان به زبان دری و يا پشتو،  با آنان در 

محصل در اين مـدت . اد، و در ھر ماه يکبار امتحان گرفته می شدمحصل در مدت چھار ماه، از جانب چھار است

سيستم به .   ساعـت آمـوزش استخباراتی کسـب ميکرد٢٤شانزده بار و ھر بار مثال يک ساعت و نيم، مجموعا 

شکلی در آن نھاد عيار شده بود که محصل می توانست  آموزش استخباراتی را در مدت چھار ماه از طريق 

  .به اتمام برساند» لينـگافون« ھمينطوربا ميتود و» زچـوت«

،   به خاطراينکه »...مسعود بزرگ خودش يک سيستم بود«:   ھواداران بد انديش و  وابسته مسعود،   ميگويند

، که  به فارسی روش، طريقه، ترتيب، قاعده (System)وقت خوانندگان  تلف نشود، اين قلم داخل بحث  مقوله سيستم 

بود، يا موجد و آفريننده آن ؛ نمی گردد ؛ مگر ) کدام سيستم؟(معنی شده، و اينکه مسعود خود ذات سيستم  و دستگاه 

والنه،  ؤه  مسقليل، که با نيت نيک و پاک به ستايش از نامبرده بر می خيزند، صميمانه توصيه مينمايد، کۀ به  آنعد

باشدکه روزی به اين معرفت .   و  پژوھش بپردازندبيطرفانه و با دقت و ھمه جانبه در مورد مسعود، به کاوش

، دستاورد سيستم اجنت سازی ً)عمدتا(منطقی دست يابند، که قھرمان مورد نظر شان، خود،  سيستم نبوده؛ بلکه 

مسعود که دو سال عمرش را به ھمين منظور در آن نھـاد به . کابل بوده است » انستيتوت پلی تخنيک«روسھا در 
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                                                                  .فرمايدميچه » فرزان«سپری کرده ؛ ببينيم که در گفت و گويش با ظاھر تعليمی 

ياسی شده بود ، آيا  که پوھنتون کابل کانون کشمکشھا و رقابتھای س١٣٥٢ از سال "  :فرزان از مسعود می پرسد

  "ًشما در آن کشمکشھا مستقيما شرکت داشتيد؟ 

 در آن سالھا بيشتر به فکر درس بودم ، عالقه داشتم در زندگی و درسھايم پيشرفت کنم ، : "مسعود پاسخ می دھد

  )»...مرد استوار «٨٠صفحه  ( "تا در آينده برای کشورم مفيد باشم

 بعد از پايان مکتب به  ":ب پرسش خبر نگار روسی سر دوکف می گويد در جوا باز ھم در ھمين رابطهمسعود

دوسال از عمـرم با درس و شعـر وموسيقـی در انستيتوت گذشت که آن انستيتوت  پلی تخنيک کابل  شامل شدم 

  ...).مرد استوار «٣٨٤صفحه ( " ...دوسال از جمله خوشترين لحظات زنـدگی ام بود

 ھای عامه، به خاطر انحراف ذھنيـت خواننده، و يا ئیبه دوران رسيده، و چپاولگران داراآدمکشان نـو ۀ دار     سـر

، غرض  فراگيری »نھاد تحصيلی«له، که ھمانا شامل شدنش در آن أمصاحبه ھايش، از اصل و کـنه مسۀ شنوند

و » وانیشعر خ«،» خوشترين لحظات زندگی«رمـوز و فنـون اطالعات و استخبارات بود، عامـدانـه از 

را به منظـور شعـر » پلی تخنيک«، ئیتو گو. ، که گويا در آنجا با آن سرگرم بود؛ يــادآوری می نمايد»موسيقی«

  !  ِخوانـی و موسيقـی اعمارکرده بودند 

    مسعود محيل، ضمن اينکه از تداعـی خاطره ھای دل انـگيز جشنھا و پارتی ھای رفقای روسی در ذھنش، لذت 

ً خوانندگان مصاحبه ھايش تفھيم می کند که در آن نھاد تحصيلی، صرفا محصل درس خوان  و می برد، به

  .خوشگذرانـی ؛ بيش نبوده است 

  

  :»پلی تخنيک«  شمه ای از کار نامه ھای مسعود بعد از  انستيتوت- ١٢
   

را در صحنه سياسی کشوراعالن نمود در تاريخ » اخوان المسلمين«اولين تظاھرات خيابانی که ظھور جنبش

، در داخل )١٣٥٠(و مسعود ھنگامی که شاگرد صنف يازدھم مکتب استقالل بود .  اتفاق افتاد١٣٤٩رمضان سال٢١

، تنھا »...اخوان«،  در نخستين ماموريت اجنتوريش در درون ).G.R.U(ۀ پرآنچه شد.  نفوذ کرد» اخوان المسلمين«

» ...اخوان«اش يعنی حکمتيار  جنايتکار محيل و منفعت پرست،   قبل از وی در ھستـه ھای اولی ھمپالکی . نبود

  . نشده اندئی  ديگر که تا کـنون به درستی شناسارخنه کرده بود؛ ھمچنان  چند تن

يک دولت، در درون تشکيالت » کانالھای مختلف استخباراتی«  در رونـد تھاجم عناصر نفوذی مربوط به 

 خارجی به مثابه دشمن ، يا به داخل احزاب و سازمانھای ساخته شده، توسط کشور خارجی، و يا وابسته به کشور

 عناصر نفوذی از آنکشور، ويا احزاب و سازمانھای غير وابسته؛ امـا مخالف دولت مرکزی  ، بار ھا اتفاق افتاده که

به طور اخص در داخل ( ضد دشمن هعاتی بيک دولت، در جريان فعاليت اطال»  استخباراتیکانالھای مختلف«

کـه باھم تالقـی می نمودند، بنا بر شم قوی اطالعاتی که داشتند، از ارتباط ھمديگر با دولت خودی ) کشور خارجی

در اين راستا، ھرگاه يکتن يا عده ای از آنھا،  تطميع شده به دشمن می پيوستند؛ ھمپالگی ھای . آگاه ميگرديدند

ی که تازه در خدمتش قرار گرفته بودند، می  کرده بودند،  به سوی دشمنئیًود را که قبال شناسااستخباراتی  خ

در صورت عدم پيوستن  ھمپالگی ھايشان به دشمن، آنانرا قربانی تثبيت صداقت و وفاداری خود نموده، به . کشاندند

عده ای از ھمسلکان استخبارتيش را چنگ دشمن می انداختند؛ ھمانطوری که حکمتيار  خاين به مردم و  کشور،  
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اش به »  وفاداری«و » صداقت« آنانرا قربان تثبيت  ،I.S.I.و بعد از فروش خويش به .  نمودئیدر ھمين روند، شناسا

زير ضربات » ...اخوان«در برآيند، ھسته ھای اساسی ).  ًبعدا در اين باره تذکراتی داده خواھد شد... (پاکستان کرد

پـالن کـودتـای .   استخباراتی دولت افغانستان؛  و شبکه ھای حامی آن، يعنی شوروی قرار گرفتکاری شبکه ھای

تعدادی از طراحان به شمول سياف .   نيز در آن نقش داشت،  ذريعه  دولت کشف شد سياف، که» فــرزه « ) ١٣٥٣(

نھضت «ًی و نظامی که قبال به داخل مند به پيشرفت در امور استخباراته ِمسعود عالق. زندانی و يا اعـدام شدند

 در اختيار دولت قرار داده بود ؛ در اين .G.R.Uنفوذ  کرده بود، و اطالعات الزمه را از  مجرای » ...اخوان

  . گرفتاری سھمش را ادا  نمود

 ناز ارتش روس به افغانستان،  مشاور ، ورنه بعد از تجاوبا دولت قرار داشت» ھمکاری«رسول سياف نيز در 

  . نظامی روس  ھيچگاه اجازه نمی دادند که وی از زندان ؛ زنـده بيرون شود

که داره اش از ھيـچ گونـه خيانت ، غـارت ، جنايت، تجاوز به ناموس مردم و - بيائيد مطلب در مورد سياف

 Brackets   داخل را به-کشتار ھزاران انسان بيدفاع اين سر زمين اشغال شده توسط امپرياليزم امريکا، دريـغ ننموده

  :را دنبال نمائيم» مسعود کاله باز«در ذيل مطالعه نموده ، بعد از مرورآن،   

 ھای عامه و  پول جاسوسی از منابع خارجی ئیکه از غارت و چپاول دارا-  باز ھم بيشتر سيافئیبرای شناسا  [

نشريه حزب منفور حکمتيار ، »  شاھـد«در کتاب... اجازه بدھيد به پـاره ای از نوشته-به ثروت ھنگفت دست يافته

  : نظر بياندازيم٦٠ و ٥٩لمان، صفحات ادر 

 ی  نيز در جمله زندانيانسيافزنـدانيان سياسی دھمزنگ را به زندان پلچرخی منتقل کردند و استاد رسول  ...   "    

ی از زنـدانيان که نھضت او عـده   آنجـا آزاد گرديد، و از که بعـد ھا دو بـاره به زنــدان دھمـزنگ منتقـل شدبود

تن به شمول  ٤١ در ساحه ملکی  که به خاطرم ماندهئیصورت منسجم بنيانگزاری کرده بودند، تا جاه اسالمی را ب

د ھر کدام شانرا به حبس ھای و  حکومت داو١٣٥٣ تـن در سال ٨محمد نسيم پسر مولوی خالص و در ساحه نظامی 

  ." تره کی آنھا را اعدام کرد -   دولت اميـن١٣٥٧ از ثـور بعـد. طـوالنی محکوم کرده بود

 بی غرضانه ؛ اما عامدانه، انتقال دوبـاره ًظاھـرآ       نويسنده کتاب که خود در زندان پلچرخی محبوس بود، 

 به اين سـياف، به زنـدان دھمـزنگ و آزادی  وی را از آن زنـدان،  سـاده  و بی اھميـت جلوه داده است، تا خواننده

رھـائی موصوف از زنـدان .  فکر اندر شود که چه حکمتی در کار سياف بود  که از زندان،  زنده بيرون  آمد

د خان بود، يا با دولت کودتای ويا موصوف اجنت مخفی دولت داو:  ُدھمزنگ فقط می توانست دو بعد داشته باشد

وس به نمايندگی ببرک کارمل وطن فروش، زد و بند  و ادامه  آن، يعنی  دولت دست نشانده ر١٣٥٧ ثور٧ننگين 

 کارمل به خاطر رھائی اسيرانی ئیچنانچه صحبت راديو.  نمود؛ که موجب آزادی موصوف از زنـدان گرديدئیھا

 به خاطر انحراف  ببرک  کارمل. ُکه قبل از تجاوز شوروی  زندانی بودند، مؤيد يکی از اين دو بعد  بوده    است

که گويا به » سخاوتی« از- اش ئی ازاصل قضيه، يعنی ارتباط سياف با دولت، در بيانيه راديوذھنيـت عـامه

   . ].»... ما سياف را رھـا کرديم و حاال او در مقابل ما ايستاده«: اظھار داشت-انجاميده» ندامت«

مستلزم بررسی و  استخباراتی سياف اين قاتل مردم و خاين به وطن؛ - بلی خوانندگان گرامی، شخصيت سياسی

   .کاوش بيشتر و دقيقتر می باشد 

   :» کاله باز« وحال بر می گرديم به  مسعود 

، در سرقافله غارتگران )د خانوداو( که ذھنيت خدمت به کشور شوروی و از آنطريق به دولت خودی ئیاز آنجا

و در اين راستا آروزی (بود  الجورد و ساير سنگھای قيمتی افغانستان، يعنی مسعود به نيروی مادی مبدل شده 
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،  استعـداد و مھـارتش را در سر کوب و از )پيشی گيرد» لوامشر صاحب« ھميشگی وی اين بود تا از پدرش 

  . و از اين آزمــون پيــروز بدر آمد . به نمايش گذاشت) امريکائی(اصلی  » اخوان المسلمين«ھمپاشی بخشی از 

  مـاموريت دومی ،)»...اخوان« ۀ نخستين گروپ گرفتار شد( گرفتاری  در ايناولين موفقيتشبا در نظرداشت 

را در پنجشير زيـر نظـر  قرار دھد، و از تعداد افـراد » ...اخوان«به وی محول شد، تا حرکت واکنشی  مسلحانه 

  .مسلح و ارتباط آنان با اھالی پنجشير و پاکستان، اطالعات موثـق در زمينه بفرستد

حرکت ھای مسلحانه، غير از پنجشير، در پکتيا، لغمان، ننگرھار ) ١٣٥٤(ت که در ھمين سال  در خور توجه اس

و شماری از آنان . و سـرخرود، نيز تدارک ديده شده بود، که از جانب دولت به شدت و قاطعيت سرکوب گرديد

  . دستگير و اعدام شدند

در ساير واليات کشور چه کسانی نقش » ...یاخوان«که در به دام  انداختن شورشيان  تا کنون برمال نشده،

  .درگرفتاری آنان،  تا چه حـدودی بوده است» قھرمان مسعود« ثريت وو م. داشتند

در پنجشير به شدت » ...اخوان «    سر انجام، در اثر فعاليت ھای استخبارتی  دقيق مسعود، حرکت مسلحانه 

شدت ه  گروپ چريکی نو پا و کم تجربه  ما ب: "وجه کنيمخودش در  اين زمينه تۀ  بيائيد به فرمود.سرکوب شد

 دوصـــد تــن از اعضای نھضت « ؛ »سرکوب شد و من با عده ای ديگر مجبور به ھجرت شده به پاکستان رفتيم

    »د خان دستگير و به زنـــدان افتادندوجوانا ن مسلمان توسط پوليس داو

يکی از خويشاوندان من به خانواده ام  خبر داده  ... " :شايد باز ھم در ھمين رابطه لب به سخن می گمسعود

مرد  « ٨١ و ٨٠صفحات  ( "...پوليس در تعقيب من بود. درست کرده بودند) پرونده(بودند بعد برای من ھم دوسيه 

  ).»..استوار

نھضت «ری اعضای  روسی يعنی مسعود،  در اين گرفتااخـوان المسلمين      بلی خوانندگان گرامی ، قافله ساالر 

 درآن {،  نقش اصلی  داشت که برای فروش افغانستان به  امپرياليزم امريکا  کمر بستـه بودند، »جوانان مسلمان

ليون در واقع حفظ صدھا م-خطور ھم نمی کرد، که روزی  ازترس طالبان وحشی»  مسعود نابغه«سالھا در ذھن 

 دارائی ھای مردم، و مزد وطن فروشی اش به چنگ آورده دالری که از راه  غارت  ثروت ھای عامه و تاراج

 به خداوند مالی و سياسی اخوان،  يعنی  امپرياليزم امريکا،  پناه  ببرد، و ھمين  تمرد  سبب گردد که بادارش،  -است

 ءرا به دست فھيـم وشرکا برساند و زنجير گردن داره اش» شھادت«وی را به » ناجوانمردانه«امپرياليزم روس  

، )مسعود(ول اين عمليات سرکوب و گرفتاری ، غرض پيشگيری و وقايه اجنت مخفی شان ؤمقامات مس.  }... بدھد

امريکائی در پاکستان، شايعـه تعقيـب و پيگرد وی را،  از شيپور » ...اخوان« از گزند سوء ظـن رھبران فراری 

وامثال )  گذاشته بود»   ضبط احواالت«مخوف د خان بر دستگاه مشھور و ونام جديدی که داو(» مصئونيت ملی«

  .، نيـز برآمـده است )»اخوانی  خطرناک«(آن پـف کردند، که گويا دولت در صدد گرفتاری اين جوان 

ھای » اخوانی«شان از سوء ظـن ۀ آيند» قھرمان«ولين مسعود ؛ امـا اينبار، نه تنھا به سبب برکنار ماندن ؤ     مس

د خان ، به پاکستان اعزام وکرده از چنگ پوليس داو» فرار « و »  اخوانی خطرناک« در قالب تمدن بر انداز، ويرا 

 در سرنگون ساختن  I.S.I.را توظيف کردند، تا از تصاميم و پالنھای بعدی توطئه گران » قھرمان«داشتند؛ بلکه 

  .اطالعات دقيق به چنگ آورده؛  به مرکزش گزارش دھـد) در آينده(د خان وداو

  

  :»تاکتيکی « از مرکز پوليس پاکستان ، يا وعده ھمکاری » فرار « - ١٣
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 در زير انجنير جان محمدکه ) معلوم نيست توسط کی؟(     مسعود بعد از مدتی اقامت  در پاکستان اطالع می يابد

خان در ميان د ورا نيز منحيث اجنت داو) مسعود(، نه تنھا خود و دوتن ديگر؛ بلکه او  .I.S.I شکنجه مامورين

  ).  کرده بودئیانجنير جان محمد را حکمتيار قبال شناسا(  نموده است ء،  افشا»...اخوان«

ی که در باال تذکار يافت ، ذھنيت با احمد شاه مسعود در مورد مطلب» فرزان«به يقين که مصاحبه احمد شاه 

  :کاوشگر خوانندگان  را به خود معطوف  خواھد کرد

ی ئچيز ھا» ذوالفقار علی بوتو«گفته می شود در پاکستان، حکمتيار از شما به  " :از مسعود ســوال فــرزان   

گفته بود، در نتيجه شما و انجنير جان محمد را پوليس پاکستان دستگير کرده و شما از چنگ پوليس فرار کرديد و به 

  "کابل برگشتيد ، سرنوشت انجنير جان محمد چه شد؟ 

  " استاد ربانی را بايد از جمعيت بيرون کنيم ":  می گفتحکمتيار... « ):مسعود ( ويان  پاسخ  قھرمان دروغگ   

ما را تکان داد، در پی اين امر شايعات داغی پخش ۀ  گـم شد ، اين حادثه ھمانجنير جان محمددر ھمين زمان بود که 

ده بودند؛ به اصطالح با اين کار از او صـدای اورا ھم ضبط کر.  رابطه داشته استدو داو با انجنير جان محمدشد که

د و مسعود ھـم با داو  «:گفته بود  جان محمددر ارتباط بوده،) دو سردار داو(د واعتراف گرفته بودند، که با داو

دخان وِاين جا بود که ارتباط  مــن  قھرمان ، با داو« : بخوانيد(اينجا بود که به عمق فاجعه پی برديم   » رابطـه دارد

مسعود نمی « :  به سران پاکستانی ھا گفته بودحکمتيار. و فھميديم که توطئه چگونه شکل می گيرد) »مال گرديدبر 

پاکستانی آمد آنجا، مرا با خود به مرکز ) ماشين(ر بودم که يک موتر حکمتيامن به خانه »  گذارد ما کودتا کنيم 

 را رشد و پرورش  حکمتيار روبرو شديم ، ھمين دونفر)بابـر(و ) کلو(پوليس بردند، در آنجا با يک صاحب منصب 

 ھای  تفنگـچـه ھم سر رسيد ، ما به عمق توطئه پی برديم وانجنير ايـوب در ھمين زمان بود که. داده بودند

بايد متذکر شوم که من ھميشه دو تفنگچه به ھمراه داشتم، چه در افغانستان و چه در (را کشيديم ) اسلحه کمری(خود

اين در حالی بود که با .  و ما توانستيم از آنجا جان سالم بدر بريم پوليس پاکستان تھديد ما را جدی گرفت)نپاکستا

،  اشخاص فوق الذکر  بوتو گفته می شد که به دستور.  و دونفر ديگر را شھيد کرده اند انجنير جان محمدخبر شديم ،

 من  اين بود که من فرار کنم، ولیحکمتيارۀ خواست.  شدند تحويل داده شده و متعاقب آن  سر به نيست  حکمتياربه

  ).»...مرد استوار «٨٣ و ٨٢صفحات (،!) ؟(»   آن جا ماندم  الحقءضيا استقامت کرده، تا کودتای

نه تنھا در مصاحبه فوق با احمد شاه فرزان؛ بلکه در تمامی  ) »مسعود  کاله باز«(تفرقه افگنان کشور ۀ     سر دار

يش،  عامدانه تسلسل وقايع و حوادث را،  که خود به اصطالح قھرمانش بوده، برھم و درھم نموده، مصاحبه ھا

گاھی که از يک مطلب صحبت . بخشھای نامرتبط آنرا باھم بخيـه زده، از ذکر مشخص وقايع خود داری می ورزد

 گفتگو ھايش را با ئیی و نقيض گوو ی می داند که چطور ناھم آھنگ. ًميکند، دفعتا مطلب ديگری را به ميان ميکشد

تردستی زبان   بپوشاند؛ درست، مانند مداری پاکستانی که در ھنگام حرف زدن در مورد حلقه ھای آھنی دست 

ًداشته خود ،  دفعتا سيخ ھايش را از تـوبره برکشيده، آنھا را به تماشاچيان مبھوت شده اش نشان می دھد، و با زبان 

خھا، در لب و رويش حرف می زند، تا خدعـه و تردستی اش، در باھم آميختگی حلقه ھای بازی از فرود بردن  سي

  . نگرددءآھنی؛ افشا

به خاطری خدعه و نيرنگی  که در کارش وجود دارد، از بيان مرتبط و تاريخوار وقايع می » قھرمان مسعود «

ار به پاکستانی ھا در مورد خودش، که ُحين صحبت باالی انجنير جان محمد، در يک لحظه از چغلی حکمتي. ھراسد

ًبدون آنکه متن جمله اشرا برای شنونده باز نمايد ، دفعتا از . گويا نمی گذاردکه حکمتيار کودتا کند، گپ می زند
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اجازه بدھيد، از . حکمتيار و  آمدن موتر پوليس پاکستانی و بردنش به مرکز پوليس سخن می زنـدۀ بودنش به خان

زاغچه ا ی زبانش،  از اين شاخچه به آن شاخچه ؛ بگذريم و به موضوع به اصطالح فــرارش  ۀ پريدن غير مترقب

  :بپردازيم

که يکی از موره -،يعنی جنرال بـابــر  .I.S.I     در مرکز پوليس که يک صاحب منصب، و  فرد بسيار بسيار مھم 

 مسعود   به نزد آنان برده می شود؛ اما از . حضور داشتند- ھای اساسی مداخله پاکستان در افغانستان بوده است

» مسعود بزرگ«معلوم نيست ). !(طرف  گارد محافظ جنرال بابـر و ساير موظفين مرکز پوليس، تالشی نمی شود

 اجازه  I.S.I انجنير ايوب، عضو (در برابر آندو ايستاده و يا نشسته ؛ انجنير ايــوب چرا و چگونه سر می رسد؟ 

چه اتمسفيری در آنجا ايجاد شده؟ چه  ...)  واسته باشد ميتواند  نزد جنرال مقتدر پاکستان بروددارد ھر زمانی خ

پی می برند و قادر می شوند » عمق فاجعه«موضوعاتی مطرح گرديده؟ و چه کلماتی رد و بدل شده ؟ که ھر دو به 

 ھزار بار   در مسايل جاسوسی ،ارک که نسبت به مسعود تازه- در حضور دو عضو ارشد و بلند مقام ارتش پاکستان

را در ذھــن شان طراحی نموده به ھمديگر با ايما و اشاره » تھلکه«فرار از آن -و ضد جاسوسی کار کشته ترند

شايد مريدان بگويند رمز و رموز قراردادی در ميان بوده    که رد و بدل آن رمز  و رموز، ميان مسعود ( برسانند 

تفنگچه ھايشان را ). د جنرال بــابــر و آن صاحب منصب پاکستانی خيلی بلند بوده استو ايوب از سطح درک و دي

گونه  فرار می » دھرمندر«ًمی کشند و از مرکـز پـوليس پاکستان که آمد و شد افراد را شديدا زير نظر دارند، 

گزند آفتاب سوزان در زير است،  نه يک جنرال، که به خاطر حفاظت از » جمادار«يک » بابر   «ئیتو گو. نمايند

چوبين لميده است ، و پوليس ملبس به کرتی ۀ چپری پناه برده و با بی حالی و بدون احتياط بر چوکی چرک و لق

، در حالی که سـوتـه ای  چرکين و چرب را در ميان انگشتانش نگھداشته،  و انرژی اندکش [ رسمی و تنبان ملکی 

را ندارد، وی را با خود به زير » مسعود کج کاله« حوصله تالشی  جيب ھای ھم به پايان رسيده، و از ھمين سبب

ھر دو  يارغار ، تفنگـچه ھای خودشانرا می . ًچپری می آورد،  بعدا ايوب ھم بدون اينکه تالشی شود، سر می رسد

نان می به دست پاکستانی از مرمی تفنگچه ھای آ) چماق(، جنرال بابر، صاحب منصب و پوليس سوته ]کشند 

چشم  به پوليس می فھماند که به آندو فرصت   فرار دھد که ۀ و تھديد شانرا جدی می گيرند و بابر  با اشار. ترسند

  . را به حيرت اندر سازدچنگيز پھلوانبتواند با قصه فرارش »  کاله باز«بعد ھا 

تا سـه سال ديگر » سعود بزرگم« ، و... ھم، قضيـه توسط  پوليس پاکستان دنبال نمی شود» فــرار« بعد از 

تا اينکه فکر بازگشت به ميھن را  کـودتای . خاطر احساس مصونيت نموده در آنکشور می ماندۀ بدون دغدغـ

  .در ذھنش بيدار می سازد) ١٩٧٧چھارم جولالی(الحق ءضيا

واداران خارجی چگونه شماری از ھ» آمرصاحب«ۀ گون» رامبو«به اصطالح  ۀ       از اين ميگذرم که ترسيم قص

رت نموده ؛ بھتر است و مريدان داخلی  نيت به خيـر و سـاده انديش ويرا برای لحظه ھا دچـار ھيجاناتی آميخته با حي

  .له بپردازمأبه ماھيت مس

، دخان بودونير جـان محمد را که مانند مسعود اجنت داوج پاکستان، ان .I.S.I        حکمتيار، قبل از فروش خودش به

 را به دور گردنش می بندد .I.S.Iخدمت به ۀ بعد از اينکه  قالد.  کرده بودئیريان فعاليت ھای جاسوسی، شناسادر ج

اش به پاکستان نموده،  نامبرده را به » صادقانه«و به آن افتخار ھم می کند، انجنير جان محمد را فدای تثبيت خدمت 

ه ھای وحشيانه پوليس نھايت بيرحم پاکستان تاب انجير موصوف زير شکنج. چنگ پوليس آنکشور می اندازد

 می ءد خان را نيز افشاود  ارتباط دارد و تماس احمدشاه مسعود با داوونياورده، اعتراف می کند که با سردار داو

د انکار می کند؛ اما ومسعود توسط پوليس پاکستان گرفتار ميشود، و از اجنت بودن و ارتباطش با سردار داو. نمايد
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) در اصل جاسوسی(»  ھمکاری«، وعــده ھر نوع )استخبارات وزارت دفاع شوروی (G.R.Uۀ بق پالن داده شدبر ط

از جانب ديگر ضمانت بسيار . می دھد) .I.S.I(د را به سازمان استخبارات پاکستان ودر زمينه سرنگونی دولت داو

که عضويت نامبرده در -  ايـوبو انجنير» یاستاد ربـانـ«معتبر رھبر مکاره و وجدان مرده جمعيت رھزنان، يعنی 

.I.S.I ھمـکاری مسعود با ۀ بر اين وعـد -  مسجل است.I.S.Iاز .  ، آنـرا به اعتبار می رساندـد زدهئيأُ پاکستان مھــر تــ

در (» ھمکاری«  اشرا به جای  تعھد قصه گک ساختگی فـرار فلمی گونه ، »قھرمان مسعود«ھمين سبب است که 

برای سازمان استخبارات پاکستان؛ تبليغ کرده ، و باخيال راحت سه سـال ديگـر ظاھرا در ) وسیواقع جاس

  ). *. (اما درشوروی و يا کدام کشور ديگر می رود؛پاکسـتان

در اين راستا . تمرينات آدمکشی می بيند» اتـک«جمله در کـوه ھای  مسعود در کمپ ھای آموزش نظامی ؛ من

و مدتـی در وزارت داخله . يتر نظامی از طرف پاکستان به کشور ترکيه اعزام می گردد برای کسب آموزش عال«

زير نظر کارشناسان  کارکشته  آنکشور به آموزشھای پيشرفته نظامی ...) معلوم نشده چرا در وزارت دفاع(آنکشور

مراجعه کرده و  مسعود را  که  نقل به مفھوم از فردی که بنا بر مشکل ويزه به وزارت داخله ترکيه  (. »آشنا ميشود

 قبلی که ھر دو باھم  داشتند، مسعود پيشنھاد ھر نوع کمک برای ارت  بود، ديده و با شناختمصروف کار درآن وز

نگارنده تا کنون موفق .گوينده مذکوراز تاريخ مالقاتش  بامسعود در ترکيه خود داری کرده است . آن فرد کرده  بود

رد که مسعودکدام  سالھا  نه در پاکستان و نه در افغانستان   يعنی در کشور سومی  و نشده، به اين راز پی بب

در غياب مسعود، وابسته ھايش در پاکستان، وی را در افغانستان و يا بر عکس نشان .  ياچھارمی بوده است

  .  )ميدادند

  .I.S.I با ١٣٥٧ ثور٧دتای بد فرجام  تا کوG.R.Uمطابق دساتير) »مسعود نازنين«(روسی » ...اخوان«      سر داره 

بعد خودش را از چنبر نفوذ سازمان استخبارات پاکستان بيرون کشيده، از استقالل ه از آن تاريخ ب. دارد» ھمکاری«

  .و عدم وابستـگی با پاکستان دم می زند

د،  بعد ازتعويض پيھم کشور ما را در سر دارۀ      سوسيال امپرياليزم  شوروی، که خيال غارت و چپاول دو بار

ی »شورای نظار«و » جمعيتی«ی اش،  سر انجام  اجيران ئچاکران گوش به فرمان خلقی، پرچمی، خادی، سازا

ًکه عمدتا به يکی از اقوام شجاع افغانستان تعلق اتنيکی داشته و از ساليان متمادی بدينسودر عقب منافـع - خود را 

قت، تقابل نھانی وی و م ظاھرئیھمسو (ئیدر تبانی و ھمسو-ھان داشته اندآنـان ماھيت  سياه و ارتجاعی شانرا پن

با سياست استعماری امپرياليزم  متجاوز، جنگ  افروز  و اشغالگر امريکا  قرار داده، آنھا را از گرداب ) ودايمی

و رسوای  مذکور و  داره مفتضـح .  بيرون آوردئیتباھکن محاصره طالبان وحشی، مدنيت برانداز و  متمرد امريکا

آنانرا؛ چون بو کشان آموزش ديده در پيشاپيش عراده ھای جنگی سوارکاران بی . را احياء و سازماندھی مجـدد نمود

قھرمان « و به مداحی و ستايشھای تھوع آور از سر بانـد . رحم ارتش تجاوزگر امپرياليسم امريکا، توظيف کرد

 ؛ -)(.G.R.U   اين عضو  استخبارات نظامی وزارت دفاع روسيه- مسعودلقب يافته اش، يعنی احمدشـاه » آزاديبخش 

  . واداشـت 

     در خاتمه از خوانندگان کاوشگر و متعھد در قضايا ی خونبار افغانستان تقاضا می شود، تا به تراوش انديشه 

ايشان به ويژه در ۀ دکه نوشتار ھای تحليلی و آموزن- محمود گودرزینويسنده فرھيخته وشجاع ايران آقای داکتر

 توجه نموده بر امتنان اين قلم - می باشد» شھروند«رابطه با مسايل کشور ما ، زينت افزای صفحات سايت نشريه 

  : بيفزايند 
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و زمينه » لويه جرگه « در دو شماره گذشته ، بيش از آنکه روند دگرگونی و حـاد افغانستـان را در تدارک  "     

که در اين باره صورت  می گرفت، دنبال کنيم، به زد و بند ھای پنھانی و پشت پرده ای که سازی آشکار و پنھانی 

 به گمان من دانستن اين روابط پنھانی بسيار .مردم کمتر از آن آگاه می شوند و به آنھا دسترسی ندارند پرداخته شد

ز آن آگاھی می يابند پياده کردن نقشه   زيرا بسياری از آنچه در روند ھای آشکار رخ می دھد  و ھمگان ا.مھم است

ويژه ه  ب-در اين گذار ، از بسياری شخصيت ھای جھان.  است که بسا از دھه ھا پيش طرح ريزی شده استئیھا

دستھای  پنھان با اين مھره ھا بازی می کنند و . ُ چون مھره ھای عرصه شطرنج  بھره برداری می شود- جھان سوم 

، در حالی که اين مھره ھا دانسته و يا نداسته جز انجام دھندگان مان آزاديبخش می پوشانندگھگاه بر آنان پوشاک قھر

 دريغ بسياراست که ھنوز با ھمه تالشھای روشنگرانه ای که در بر گرفتن پـرده   .طرح ھای از پيش پرداخته نيستند

به آزادی ھای جامعه ھای پيشرفته و از  اين بـازی ھا می شود ،  بسياری از روشنفـکران جھان سـوم ، باورمند 

سرمايه داری جھان، سـاده دالنه می پندارند  که اين گونه بازی ھا تنھا در دوران استعمار کـھن انجـام شـده و 

 ٧٠٠شماره »  شھروند«بر گرفته از سايت (  " امــروزه ديگـر پيشبرد چنين طرح ھا و نقشه ھا انجام پذير نيست 

                                              ✪✪✪✪✪)٢٠٠٢اپريل–١٣٨١ ثور (-" ئیبريالی دربابا "  ❏  ❐  ❏). ٢٠٠٢ جوالی ١٢مورخ 

  

   

  

، وی اين ) شخص مساعدی بود برای مذاکرات"  نوشت که مسعود ) اوگونيوک (  روسی ۀآرتيوم بوروويک در مجل)  ١(« )   *(

معلومات  را نيز ارائه کرد که در مرکـــز قوماندانی مسعوديکتعداد زياد تحصيل يافتگان  اکادمی نظـــامــی بــرونـــز شامل ميباشند، وی 

 جنگ مقدس ، فتح: " منبع ." شايعاتی وجود دارد که مسعود خودش نيز در اين اکادمی تحت نام مستعار تحصيل کردھاست" عالوه کرد که

، ص ١٩٩٣ناشر ريجنری گيت وی، سال : واشنگتن . اثر کورت لوبک" نامقدس ، چشم ديدی از جنگ مخفی سی آی  ای درافغانستان

شوروی ھا "  شوروی، ياداشت آرتيوم بوروويکاثر پال کوين جـج را بعنوان ٤٠بمنظور ثبوت بيشتر قرار داد مخفی مسعود با فرقه  .٢٥٠

  ». ، مالحظه کنيد١٩٨٨ اکتوبر ١٩منتشره ساينس مانيتور، مورخ "وش ميگيرنددشمنان افغان خود را در آغ

لف آثار و ؤ  ، مKGB در شھر باستان صورت گرفته بود،   سودوپالتوف، کارمند سابق ١٩٩٥ اگست١٤تاريخ ه در مصاحبه ايکه ب) ١(« 

 ما در افغانستان يک مجرای عقبی بود، او ھمچنين در  مسعود برای: " پروفيسر تاريخ در پوھنتون ماسکــو مطالب ذيل را بيان داشت 

) اوگونيوک( اين مطلب در نشريه . اکادمی نظامی بــرونــز تحت يک نام مستعار ھمرای چند نفر از ياران نزديک خود تحصيل کرده بود

)  مترجم –ود در شوروی است مقصد دورهء تحصيل مسع( راجع به تاريخ ھای مورد بحث . توسط آرتيوم بوروويک گزارش يافته است

  ».  بوده باشد١٩٨٥ يا ١٩٨٣من اطمينان قطعی ندارم شايد در سال 

 قشون شوروی برای مدتی ھمکاری بسيار نزديک با احمد شاه ٣٤٥واستروتين عالوتا متذکر شده بود که قوای ھوائی نمبر « )    **(

ه برای تنظيم ھای ديگر کار ميکردند و دشمنان درجه اول مسعود نيز بودند، معيت او گروه ھای مجاھدين را که مسعود بر قرار ساخته و ب

دگروال واستروتين اين گروه جمع آوری استخبارات تحت نظر ). ١١٤-١١٣شوفيلد، نخبه ھای شوروی، ص : نگاه ( نابود ساخته بودند

يک بازوی بسيار با کفايت جمع آوری استخبارات برای قوای نام  گذاشته بود که بعد از گذشت ماھا به حيث "شاملون" فرانزگلينسوويــچ را 

اين گروه مشتمل بر فارغ التحصيالن پوھنتون يا انستيتوت ھای شوروی بوده اکثر شان در سنين باالتر از بيست .   تبارز نموده بود٣٤٥

ه آنھا بفرھنگ و کلتور  مردم افغان، ب. نستندسالگی قرار داشته عمدتا ازبک يا تاجيک بودند ولی السنه پشتو، دری و ھندی را نيز ميدا

  ». مراتب بھتر داشتنده مقايسه صاحب منصبان ھوائی سالويک، شناخت ب

اثر نويسنده بروس " سياست روسيه در ماورای قفقاز، آسيای مرکزی و افغانستان"   کتاب  ٦١ و٢٩-٢٨-٢٧متن فوق از صفحات (  

  . ) شده است-  که مطابق اصل می باشد - خليل ھاشميان، ناشر مجله آئينه افغانستان نقل  به ترجمه داکتر سيد١٩٩٦ريجاردسن مارچ 
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ارگ شاھی بود و در حلقه دوستان " ضبط احواالت " د خان يعنی محمد امان پنجشيری که عضوويک تن از ھمين  مخلصين داو) ***(

وذ کرده بود، زمانی که عبدالرحيم زی غرض مسافرت رسمی به جنرال عبدالملک عبدالرحيم زی  وزير مقتدر ماليه و اقتصاد ملی  نف

د خان گفته بود که بعد از عودت وزير ماليه به کشور، ومحمد امان پنجشيری مطالبی را در مورد  جنرال نامبرده به داو. امريکا  رفته بود

در رابطه با ھمين  موضوع  { . گرديده بوداز وزارت ماليه و اقتصاد ملی و حبس وی " جنرال ملک خان" ھمين امر موجب  برکناری

د خان بود و در دولت پوشالی نجيب به سمت  معين و که خود يک تن از پرچمی ھای نيمه مخفی و طرفدار داو-آقای عبدالحميد مبارز

ًصرفا در مورد   ، ٧٤و٧٣، صفحات "  ١٩٩٦  -١٩١٩تحليل واقعات سياسی افغانستان "  در اثرش -وزارت معارف ايفای وظيفه ميکرد 

 دوستان جنرال عبدالرحيم زی ۀاز کارکنان رياست خصوصی دارالتحرير شاھی بود و درحلق"وظيفه محمد امان پنجشيری نوشته که وی 

د خان  گفته و وی که به داو" راز" د و به نقش موصوف در  افشای و، بدون آنکه به ارتباط امان پنجشيری با سردار داو"قرار داشت

  }.ًگرديد؛ صريحا اشاره کرده باشد" ملک خان" موجب حبس

  در رابطه نقش تأسيسات و پرسنل اتحاد شوروی در افغانستان می ١٥١و١٥٠آقای مبارز ھمچنان در اثر فوق الذکرش صفحات)  ****(

 ھای طويل المدت نظامی و واز ھمه مھمتربه منظور عملی نمودن پالن)  روسھا(اين تأسيسات در واقع برای استفاده خودشان ...« : نويسد

  ستراتيژيک شان اعمار ميگرديد 

 بگرام، آغاز احداث سرکسازی ھرات و ميمنه و ده ھا مرکز مھم نظامی و ئی  و پايگاه  نظامی شيندند، ميدان ھوائیچنانچه ميدان ھوا

ان اشغال نظامی افغانستان ذريعه روسھا که اين مراکز و پايگاه ھا در زم. ستراتيژيک روی پالن ھای سنجيده شده روسھا اعمار گرديد

  .کامال در اختيار قوای اشغالگر روس قرار گرفت

در دوران اشغال نظامی شوروی بعضی از مناطق افغانستان معلوم شد که ھر استاد روسی در پــولــی تخنيــک کابل، ھر نماينده 

يف اطالعاتی را به ارتباط سرويس ھای جاسوسی کی، جی، مطبوعاتی در سفارت شوروی و ھر ترجمان در پروژه ھای ساختمانی وظا

  قبل از کودتای نظامی ثورۀدر دور) سفير اتحاد شوروی در اخير دوره کارمل در کابل( عھده داشتند ، چنانچه الکساندر مـوژايـوف ه بی ب

دند و به رياست شورای انقالبی نشاندند ھمين بود ولی وقتی روسھا کارمل را توسط طياره نظامی به کابل آورتخنيک کابل  اســـتاد پولی

ر و تبديل در ييًموژايوف ديروز مشاور کارمل بود، بعدا چندی قبل از برکناری کارمل موژايوف به ما سکو احضار شد و بعد از اينکه تغ

ی به کابل آمد و عنان قدرت حيث سفير کبير اتحاد شوروه کابل انجام شد و نجيب  جای کارمل را اشغال کرد موژايوف مشاور کارمل ب

  پایان  ❐   .»دست گرفت ه  افغانستان را بۀادارھ

  

  

  منابع در صفحه بعدی                                                                                            
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٧

  

  

  

  

                                                

خذ ذيل که نگارنده به آن نظراندازی کرده است ، در متن  نوشتارنيز، به داخل    قوس تذکار داده شده است                                                           آمنابع وم

   

    " .مجاھـد ولس "    -١

  )  غبار( ، دانشمند مبارز اثر زنده ياد. جلد اول و دوم " افغانستان در  مسير تاريخ " ـ     ٢

  ) .  »راوا« (ارگان نشراتی  جمعيت انقالبی زنان افغانستان  "  پيـام زن     "-٣

    .  اثر دستگير  پنجشيری"  ظھور و زوال حزب دموکراتيک خلق "ـ     ٤

   .  دوس غوربندی ـنوشته ق"  نگاھی به تاريخ حزب دموکراتيک خلق " ـ     ٥

     .  فقير محمد وداناثر" ی ســرخدشنه ھا "ـ      ٦

  .نوشته جنرال عظيمی" اردو و سياست " ـ     ٧

  .از جنرال محمود قاری يف ترجمه آريانفر"  افغانستان بعد از بازگشت سپاھيان شوروی "ـ     ٨

      . اثر ليا خفسکی ترجمه آريانفر"توفان در افغانستان " ـ     ٩

   .  و ليت داکتر ھاشميانؤسبه م" نه افغانستانئي آ"ـ    ١٠

     . عشرت،"  آزمونی از نو و يا رسالتی ديگر    "- ١١

    ". ميثاق خون  "-١٢ 

  .احمد شاه فرزان وانجنير توريالی غياثی:به اھتمام"  مرد استوار و اميد وار به افقھای دور"ـ    ١٣

  .سليک ھری سن"  حقايق پشت پرده تھاجم شوروی به افغانستان"ـ    ١٤

  .اثر بروس ريجاردسن" سياست روسيه در ماورای قفقاز، آسيای مرکز و افغانستان"  ـ    ١٥

  )ستيزمند.ن.ش".(نگاھی مختصر به پاره ای از عملکرد ھای  کی جی بی در افغانستان  " ـ   ١٦

  .حکمتيار" حزب اسالمی"از نشرات  "   شــاھــد "ـ    ١٧

  .يب الرحمن رحيمیاز آقای مج " احمد شاه مسعود" ـ    ١٨

  .عبدالحميد مبــارز"  تحليل واقعات سياسی افغانستان  "  - ١٩

  .متعھد. از داکترع" عقرب ھای زننده "   - ٢٠

     

  

         

 


