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داره موقت در  ثور( برخی از رسانه ها، این خرب را منترش کردند، که ا   ٨  یکشنبه شب )

از  بار سیاهرت  تاریخ پر تالطم کشور است _ لقب »قهرمان    ٧  این روز _که صد  ثور در 

ملی« را به احمد شاه مسعود؛ اعطا منود. همچنان مدال مارشالی را در طبق اخالص  

خدمت   در  خـاد،  دار  سابقه  عضو  مثابه  به  که  کسی  )به  »فهیم«  قاسم  به  گذاشته 

K.G.B.  و میداشت.  بر  با    گام  سویی  هم  و  آهنگی  هم  در  اکنون  یعنی    .F.S.Bهم 

و شکل تکامل یافته ی آن    .K.G.Bسازمان اطالعات و امنیت فدراتیف روسیه_که ادامه 

  ) دارد  قرار  باشد_  نیز می  افغانستان  امپریالیستی در  این کشور  منافع  و حافظ  بوده 

 پیشکش کـرد. 

کشو  قبل  دهه  چند  متوج  پر  تاریخ  به  مخترص  گذر  مشاهده  با  ما،  ی  شده  تخریب  ر 

چگونه   جهان،   های  خلق  بند کشیدن  در  برای  امپریالیزم  و  استعامر  که  خواهد شد 

عمل میکند. و دراین راستا به کدام ترفند و حیل نوینی که ناشی از بررسی و مطالعه  

های  کشور  سیاسی  ویژه  به  مذهبی،  اجتامعی،  اقتصادی،  مناسبات  بافت  در  عمیق 

 شده می باشد؛ دست می یازد. عقب نگهداشته  

جنبش های استقالل طلبانه مردم آزادی خواه و شجاع افغانستان علیه سیادت آشکار  

قرن    -نظامی پایان  کبیر،  بریتانیای  کلونیالیزم  خاسته    ١٩سیاسی،  نو  امپریالیزم  و 

استعامری آن کشور، که تا دهه دوم قرن بیست، در سه بُرهه زمان )جنگ آزادی بخش  

دوم    1841اول بخش  آزادی  جنگ  بخش   1879میالدی؛  آزادی  جنگ  و  میالدی 

از چنگال    1919سوم استقالل کشور  به وصول  منجر  که  انگلیس(،  با  افغــان  میالدی 

از  امپریالیزم خون آشام انگلیس گردید، چون ســه تکانی بود که ملل اسیـر جهان را 

ار و به اصطالح زوال ناپذیر حالت رخوت و سستی، تسلیم و رضا در برابر ابر قدرت قه

و   بخش  آزادی  های  جنگ  برپایی  و  خروش  و  جوش  وضعیت  وبه  رد.  آو  بدر  آنوقت؛ 

 مبارزه ی پر شور و شدید در کلیه عرصه ها کشانید. 

ظهور نهضت های استقالل طلبانه ی مردمان آسیا، افریقا و امریکای التین به سیطره  

بر رس زمی اروپای»متمدن«،  قاره استعامر کهِن  این  و غضب شده ی  ن های »وحشی« 

آفرین گذاشت پایان ِ مرست  اژدهای هزار  ها، نقطه ی  این دگرگونی ها،  . در راستای 

با  امــا  دگر؛  باری  کرد.  عوض  شکل  و  انداخت،  پوست  امپریالیزم  و  استعامر  دهان 

های    شامیل و قواره ی نوین وآراسته پدیدار گشت )نیوکلونیالیزم(. و برای تحرک نقشه 

اهریمنی و اسرتاتیژیک_که غلبه و سیادت دوباره بر کشور ها و رسزمین های از دست  
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رفته را، در ذهن متبادر می سازد_ با تَرفندو تَزویر ، ِشگرد و شیوه های نوینی که عمده  

 ترین آنها    بر شامر می گردد؛ دست یازید:  

ش  -١ از  خاسته،  پا  به  تازه  های  کشور  حاکمه  هیأت  سازمانیافته   تخویف  های  ورش 

برهربی مال عبدالله، مشهور    1924در کشور ما، شورش خوست در مارچامپریالیستی )

عبدالکریم  توسط  جدران،  در  شورش  رهربی  گرفنت  دست  به  و   لنگ«؛  »مالی  به 

محمد   امیر  پرس  عنوان  زیر  را  تبارش  هندی  جاسوس  این  انگلیس  خان_امپریالیزم  

سلطنت   مدعی  و  خان  منود_صفحهیعقوب  پاکتیا  داخل  هنــد  اول   ٨٠٨  از  جلد 

هیئت   ضد  بر  طلب،  اصالح  و  لیربال  های  وجنبش    ) تاریخ«  مسیر  در  »افغانستان 

 حاکمه ؛ 

پرورش و تربیه اجنت های بومی و گسیل آنان در نقش نجات دهنده ی ملت )و در    -٢ 

سنده مضمون _ فرد  به عقیده نوی]و خانواده اش    کشور ما، منونه تیپیک آن نادر غدار

، و تکرار مسخره ی آن در رشایط کنونی یعنی کرزی [جرمن    –مسئول در پورتال افغان  

 و رشکا (؛ 

رسکوب   -٣ و  خارجی  های  کشور  تهاجم  برابر  در  نظامی  و  مالی  های  کمک  وعده 

 شورش هاو جنبش های فوق الذکر؛

یت آن کشور ها به  تطمیع هیأت حاکمه کشور های مورد نظر به خاطر قبول عضو  -٤ 

   پیامن های نظامی،  منطقه ای و جهانی؛ 

 فروش تجهیزات و مهامت  نظامی و تکنولوژی جنگی؛    -٥

و عقد قرار داد     -٦ با سود های غارتگرانه  صدور رسمایه،  دادن قرضه های درازمدت 

 های اسارت آور اقتصادی و فرهنگی؛   

ساز   -٧ )درکشورما   احزاب  مخفیانه  خلق«  سازماندهی  دموکراتیک  »حزب  ماندهی 

 توسط سوسیال امپریالیسم شوروی( و نهاد های سیاسی، فرهنگی و مانند آنها؛ 

کانال سازی های مخفی در نهاد های اساسی و مهم دولتی، به خاطر انتقال رسیع    -٨

یا بطی ُعامل و جواسیس بومی و اجنت های خودی در قالب بومـی، به خصوص در  

، نظامی و مذهبی ) مثال تاریخی آن در کشور ما: نادر خان غدار و تشکیالت اطالعاتی

و اجنت های منطقه ئی    بریتانیا   آموز های بومی استعامر  به مثابه  دست  برادرانش  

آنکشور، یعنی »شاجی« هندوستانی و علی نواز خان »ملتانی«که با اشـاره چشم و ابـرو، 

جرمن [    -فرد مسئول پورتال افغان     –ضمون  ] به عقیده نویسنده م آن غدار و برادرانش  

و هم مدال  تاج می بخشیدند،  و  همینطورمجـددی هـا، که هم  میدادند،  را رهنمود 
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مهمرتین اجنت هایش، مثل  جانب امپریالیزم شوروی تعبیه  سرت جرنالی و... ، هکذا از 

ستاده  حسن رشق در مرکز »ضبط احواالت« و محمد خان»جال لر«،  که پدر ازبکش فر 

بود،  و امثال آنها  در  سلسله مراتب بسیار مهم    .K.G.Bشوروی به  افغانستان، و عضو  

 دولتی (؛  

به خاطرنصب    -٩ بومی  اجنت های  و  ُعامل  پردازی  و هویت  قهرمان سازی  همینطور 

آنان در رأس کودتا های منایشی،  و یا انتقال  آنان به حوزه ی کودتا هائی که از جانب 

نازدانه  امپریالیز  عضو  تاکتیکی  اخراج   ما   کشور  در   ( باشد  یافته  سازمان  رقیب  م 

K.G.B.  «از کمیته مرکز ی و وزارت مخابرات از طرف حامی خارجی    محتاط   ، یعنی »

»جمهوریت«     اوایل  ، یعنی شوروی_که  داودخان در  ١٣٥٢رسطان    ٢٦دولت کودتای  

غر  وی  توظیف  و  میکرد_  عمل  کشور  این  مشوره   به  که اش  هائی  کودتا  کشف  ض 

اصطالح  به  طرح  در  کشتمند  سلطانعلی  نقش  همچنان  میرفت.  آن   وقوع  احتامل 

کودتا علیه دولت وابسته سوسیال امپریالیزم روس، به واقع  به دام انداخنت مخالفین 

تره کی درستیز    -دولت  لوی  »احمدزی«  بدخشی، جرنال شاهپور  یعنی طاهر  امیــن، 

یر علی اکـرب رئیس شفاخانه جمهوریت و...، که بعد از شکنجه  وزارت دفاع ، داکرت م 

الله رسوری  های وحشیانه  پولیس های سیاسی  »کـام«،  در رأس   جالد معروف اسد 

  « یکنت از رهربان فرکسیون جدا شده از »  زرغون  ، هر سه تن،  به شمول داکرت»خلقی

 ره یکنت از اعضای  مطلب دربا   }« و مخالف رسسخت شوروی    حزب دموکراتیک خلق

K.G.B.  تجاوز از  بعد  خود   و   گردید.  وی  اعدام  موجب  راکه   داکرتزرغون  رفیق   و 

شوروی به عضویت کمیته مرکزی »حزب دموکراتیک خلق«، با داشنت مشاور روسی در  

دیگر   مجال  به  گذارم  می  را  یافت  مقام  ارتقای  کارش،  با  {دفرت  مشاورین  طریق  از 

از مسکو دستورزن.K.G.B صالحیت روسی گرفته بودند؛  در زندان    دان پلچرخی، که 

و به همین نهـج، نصب آنان در رهربی جنبش خود ساخته پلچرخی  اعــدام شدند  (؛  

هرگاهی که چنین دولتی از  باشد به جای دولت دست نشانده،    ای که در آینده بدیلی

های باند   ویا  ساالر  مردم  و  اصیل  های  نهضت  و  ها  جنبش  به     ناحیه  وابسته 

نشانده    دست  دولت    ، گیرد  قرار  حتمی  سقوط  و  پرتگاه  لب  در  رقیب،  امپریالیسم 

بایست با جنبش کذایی و دست پرورده تعویض گردد ) مثال آن در کشور ما: تعویض  

اسالمی«،    جمعیت  »حزب  به  خلق«  دموکراتیک  »حزب  سقوِط  حال  در   ِِ حاکمیِت

مسعود  رهربی  به  نظار«  شورای   « سوسیال    -دررأس  یافته   پرورش  قبال  اجنت  این 

 امپریالیزم روس ( . 
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 ت اســالمی  :یــجمع  _١

 

   G.B.  ..K   خارج نوشتار  این  حوصله  از  آن  تذکار  که  دالیلی  بر  بنا  سابق،  شوروی 

است، »حزب جمعیت اسالمی« را از نخستین روز های تشکل آن به مثابه بدیل دلخواه 

نشا دست  دولت  برای   مناسب  در  و  آنرا  نگونی  رس  خطر  افغانستان_که  در  اش  نده 

همین   از  گرفت.  نظر  دانست_در  می  محتمل  برخاسته  تازه  مقاومِت  جنگ  با  مصاف 

سیاسی ارشا به داخل   -سبب برای تسخیر آن از درون، ُعامل و اجنت های اطالعاتی

 آن رسازیر منوده، آن حزب را )عمدتاً( النه عوامل پیدا و پنهانش ساخت. 

»   «  در درون خورجین جمعیت درمانده  K.G.Bستد  » نوشتار  بر  «،  برزینعنوانیست  

)    ١٣٧٢مورخ  جوزا ـ رسطان سال    ١٩١سال قــبل از امروز در  شامره    ٩که درست  

باند     برای نخستین بار ماهیت  ( نرشیه » مجاهد ولس« منترش شد.  و  1993اول جون  

نظار« و عملکرد های »شورای  آن  جمعیت اسالمی   احمد شاه مسعود، طی  ، دررأس  

 افشــا شده است. 

« که در مقاله اش باز تاب یافته، بخش های  برزیناینک از کاوش های ژرف و دقیق  » 

سیاسی  وقایع  قبال  در  متعهد  پژوهشگرو  خوانندگاِن  دید  مرکز  در  آنرا  ی    -برگـزیده 

  .   نظامی کشور ِدر خون و آتش فرو کرده شده ی ما ؛ می گذارم

این قلم، تفسیر و یا تبرصه فرشده ومخترصش را در رابطه با نوشتـار »بــرزین« و سایر    

  می کنجاند . ( [  ] ) Square Brackets  نرشات و نقل قول ها، به داخل 

 هم اکنون از نوشتار »برزین« می آغازم: 

مذلت   »     تجاوز  های  هفته  آغازین  از  که  وقار شوروی  بی  و  عار  بی  به    ارتش  بارش 

افغانستاِن تسخیر ناپذیر، به شکست های مفتضحانه ی در اکرث جبهات مواجـه شده  

بود، اسرتاتیژیست های نظامی آنکشور را بر آن داشت، تا به اصطالح کال سیک جنگ،  

به »ستون پنجم« )که در اردوی افغانستان" قول پنج" هم گفته شده( توجه جدی تری  

فیانه  تشکیالتی بر ضد احزاب و تنظیم های »جهادی«  مبذول دارند،  و به جنگ مخ

تغذیه   محیط  از  یعنی  از سه عرصه  ملحوظ  بر همین  بنا  ببخشند.  تری  ابعاد گسرتده 

احزاب و تنظیم های »جهادی« )اجتامع مردم، چه در داخل و چه درخارج از کشور(؛   

خ خود  جمعیت  داخل  به  ها،  زندان  از  همچنان  مقاومت؛   جنگ  جبهات  واهان از 

ی   عدیده  های  شبکه  و  کشید  اطالعاتی  و  استخباراتی  های  کانال  پرست،  قهرمان 
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اطالعاتی ارشا  از مسیر این کانال ها عبور داده، و آنها را در رده ها و رگــه ها، حتی در  

 پیکره های باالیی آن »حزب« رسانید. 

ب سازمانی آن  اعضای تحصیل کرده و با درایت  »جمعیت اسالمی« که در سلسله مرات  

شکل   به  یا  و  آگاهانه  بودند،  ئی  آرا  و  اجرایی  های  مسئولیت  و  ها  صالحیت  دارای 

ُعامل حرکی  خط  با  یا   K.G.B.  غریزی،  پرداختند،  مخالفت  به  شان  خود  تنظیم  در 

به مخالفت شان   پرتاب گردیدند. هرگاه  به حاشیه  انحا  از  به نحوی  یا  تطمیع شدند، 

اد افتاده،  زندانی و یا اعدام می شدند. و در نهایت امر به  ادامه می دادند، به دام خ

گونه بدین  رفتند.  می  بین  از  مختلف  پنجگانه       .K.G.Bاشکال  حواس  از  بخشی 

 « جمعیت از خود بیگانه را در زودترین فرصت ممکنه؛  تحت فرمانش در آورد.  

 و در ادامه آن چنین می خوانیم: 

طوالنی از عمرش را در بد ترین سلول های مرطوب و  نگارنده مقال که سال های     »    

سیاهچال های تاریک زندان پلچرخی سپری منوده است، توجه خواننده را به شمه ای  

، در رابطه با تنظیم  جمعیت اسالمی در عرصه سومی،    K.G.B.از فعالیت شبکه های  

ی دغدغه  یعنی زندان_این فرشده ترین محراق سیاسی که در تحت تسلط و حاکمیت ب

  حاکامن نظامی روس قرار داشت_ بدون ذکر اسم اشخاص؛ جلب می مناید.

سال       اوایل  خدمت    ١٣٥٩در  در  که  ایران  توده  ب  حز  مخفی  اعضای  از  تن  یک 

دستور می    K.G.Bرژیــم آخوند های ایران قرار داشت_ زیر نام »محسن رضایی« _ از . 

که  ایرانی  کار کشته  قالب چریک  در  تا  ها    گیرد،  فلسطینی  مبارزین  در صفوف  گویا 

علیه ارتش ارسائیل نیز جنگیده، به گونه ی »داوطلب«  وارد کابل گردید. به مجرد ورود  

موصوف به کابل، مسئول ستمی»جمعیت اسالمی« باوی در متاس شده، محل بود و  

ا باش وی را مهیا می سازد. بعداً »جمعیت اسالمی«،  اضافه از بیست تن از اعضایش ر 

پیلوت   مامور دولت یک  تن  دو معلم، چند  آنها  بین  پیلوت مذکور در شوروی    [که در 

پوشش   زیر  شوروی،که  ازبک  بازان  رس  با  بود.  پشتو  اش  اصلی  زبان  کرده،  تحصیل 

و   اول«  بالک   « های   سلول  از  شامری  کلید  و  قفل  مسئول   افغانستان  های  ازبک 

م می منود؛ به زودی از زندان آزاد گردید. » »بالک دو« زندان بودند، به زبان ازبکی تکل

به   نیز  تربیه  و  تعلیم  وزارت  مامور  و مصطفی  پیلوت  این  نزدیک  قوم  سندی حفیظی« 

،  ]ُدر بابایی    -سال  زندان محکوم شده بودند  ٢٠خاطر رابطه باین گروپ  هر یک به  

قر  ایرانی  اختیار چریک  بودند؛ در  نیز شامل  تنی چند خـادی  و  ار می دهد.   دکاندار 

به »گروپ رضایی« مسمی شده بود، جمع و جور   ایرانی گروپ ارشا که بعداً  »رضایی« 
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منوده، قبل از آنکه به کدام عملی دست یازد، خــود و گــروپ ارشا به طرز جالبی در  

داخل سینام »پامیر« و یا در مقابل آن، در معرض شکار اعضای خـاد قرار داد. دولـت  

ری" متام اعضای گـروپ نامربده، از این حادثه دراماتیزه شده، به نفع  بعـد از "دستگـی

بزرگ سازی »جمعیت اسالمی« استفاده منوده، دستگیر کننده ی»گروپ رضایی« را از 

رتبه مستنطق خاد به رتبه ی قوماندان عمومی زندان مرکزی پلچرخی  ارتقای مقام داد 

که پیش از تجاوز ارتش گرسنه ی    پرچمی خادی شده، یعنی خواجه عطا محمد وفا  [

چهار   در  ترافیک  بدهن(  )اشپالق  مامور  پوشش  زیر   ، ما  کشور  به  شوروی  امپریالیزم 

اینکه   عالوه  به   ، بود  شده  گامرده  اطالعاتی  بار  و  کار  به  کابل،  شهر  مرکز  راههای 

همرسش قوم نزدیک  محمد خان جاللر _ این جاسوس شناخته شده روس _ می باشد  

ار و یک تسمه ی مرئی و نامرئی با سازمان های جاسوسی روس بسته بوده، که  ، با هز 

دستگیری   اصطالح  به  خاطری  به  نه  شد.  گامشته  مهم  بسیار  بسیار  پست  این  به 

»محکمه اختصاصی انقالبی« دولت دست     ]ُدربابایی    -»رضایی« و گروپ منصوبه اش   

از ا عضای شجاع گروپ نامربده حکم  نشانده روس در مورد »رضایی« ایرانی و یک تن 

اعدام را صادر منود. متباقی اعضای گروپ را به حبس های مختلف، از بیست الی دو  

 سال قید ، محکوم کرد.   

کردن   سپری  از  بعد  شده،  زندان«  به»  محکوم  گروپ،  داخل  نفوذی  خادی  چند  تنی 

فعالیت در دا  و به  زندان رها گردیدند،  از  خل جمعیت حبس  های کوتاه مدت شان، 

شهرت طلبان ادامه دادند. چند تن دیگر از اعضای گروپ مذکور که در جریان شکنجه  

، مخفیانه در خدمت اطالعات زندان قرار   بودند  نیاورده  تاب  تحقیق فرساینده  و دوره 

و   در  بی  جمعیت  برداشتِه  ترک  های  رواق  زیر  به  رهائی  از  بعد  نیز  عده  این  گرفتند. 

بردند.   پناه  به  دروازه   متواتر  اش  »تحقیق«  دوره  ماه  چندین  درازنای  در  »رضـــایی« 

سلول های زندانیان تازه گرفتار شده،  منتقل می شد،  تا اطالعات سیاسی، نظامی و  

رفقای   به  آنرا  آورده،  چنگ  به  زندانیان  از  را  خاد  نظر  مورد  تشکیالتی 

 افغانیش)مستنطقین خاد( بسپارد. 

K.G.B.  اعد حکم  اجرای  از  اسالمی«،که  بعد  »جمعیت  تحصیلکرده  عضو  مورد  در  ام 

از گرفتاریش توسط خاد، با »ستمی« های درون جمعیت درگیری های داشت     [قبل 

داخل سلول   در  وی  نام داشت.  اغلب حفیظ  به گامن   ، تحصیل کرده جمعیت  عضو 

های زندان بر ضد تجاوز شوروی و ُعامل »ستمی« )به مفهوم »سازایی«( داخل حزبش 

ب مینمود بی  مبارزه  زندان   ]ُدربابایی  -اکانه  از  اعدام  عنوان  تحت  را  ایرانیش  اجنت   ،
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خارج ساخت و به کشور نامعلومی انتقال داد. یکی از اتهامات گروپ یاد شده، گروگان  

 گرفنت بربک کارمل و طیاره )هواپیام( حامل وی بود.

سال       اواخر  سال    ٦٠در  اوایل  ف   ٦١و  اعضای  از  تن  دو  به  خاد  توظیف  را  عالش 

کابـل منود. این دو جوان خادی   -گروگانگیری طیاره بوینگ آریانا خط هوایی کـندهار 

چند نفر از اهالی شهر کابل، منجمله بوت دوزی رادر دسته کوچک شان داخل کرده، 

و توسط وی، موادمنفجره را در کری و تلی بوت های خود جا سازی منودند، تا در بین  

ازآن»اس آریانا طیاره  طیاره  گروگانگیری  عمل  اصطالح  به  از  قبل  منایند.خاد  تفاده« 

دسته مذکور را در ترمینل میدان هوائی کندهار»دستگیر« منود. و واقعه تصنعی را از  

طریق کلیه رسانه های خربی و ماشین عظیم تبلیغاتیش، بنام  جمعیت اسالمی  ختم 

را_من کار  ناکرده  جمعیت  مرتبه  و  موقف  تا  و کرد.  ناک  خطر  نهایت  دشمن  حیث 

متشکلرت از سایر  احزاب و تنظیم ها ی»جهادی«_در اذهان عوام الناس تزریق مناید. 

  «و مردم مبارز و تشنه آزادی را به جانب جمعیت فرمایشی سمت و سو دهد. 

ا غیر قابل دسرتس برای  اندار دهد که طیاره آریهوش  "انقالب ثور " ] و به سایر دشمنان   

دیگگروگانگی جانب  از  و  باشد.  می  تن  ررها  دو  هر  مثابه  را  خادی  ر" گروگانگی" ،  به 

داخل زندان  جمعیت اسالمی در   مسعود به اسیران واقعی  -ربانی  "چریک های قهرمان" 

 دربابایی [.  -آن قابل پذیرش سازد زوهم خارج ا

 نوشته بــرزیــن را در زیر دنبال می مناییم:     

   " ... و ... جمعیتی طیاره دزد    "ر داخل زندان، به نام های  خاد هر دو عضوش را د    »    

مشهور ساخت . آن دو در مدت بیشرت از سه سال ، در زندان عملیات اطالعاتی قابل 

مالحظه ای برای خاد انجام دادند.  بعد از سپری شدن مدت مذکور، یکی از آنها که 

شف از  فوت  عنوان  زیر  بود،  شده  تعیین  سال  بیست  خارج »قید«ش  به  زندان  اخانه 

از   نامعلومی  منتقل گردید.  دومی که »قید«ش دوازه سال رقم زده شده بود، به گونه 

های   حبس  به  که  کوچک  دسته  آن  اعضای  متباقی  شد.  برده  بیرون  پلچرخی  زندان 

  «طویل محکوم شده بودند، در زندان باقی ماندند.  

بو ] شده  »محکوم«  حبس  سال  بیست  مدت  به  که  خوش    اکـرب  د،جوانی  داشت.  نام 

چهره،  خوش لباس، آراسته، بلند قامت، بسیار محیل، همجنس گرا و »خودآزار«  بود.  

از داغ کردن پشت دستانش با سگرت لذت می برد. »معلم کبیر« یک تن از »رهربان«  

»اگسا«   یا  »کام«  توسط   که  گلبدین«  معارف  »وزیر  به  مشهور  اسالمی  حزب  منفور 

د و بعد از تجاوز روسها  به کشور و تسخیر زندان پلچرخی توسط قوای  دستگیر شده بو 
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اشغالگر روس، در زندان برس میربد.  به خاطر ادامه حیات ننگینش تن به جاسوسی  

برای اطالعات زندان داده بود، مدتی در خدمت این جوانک  خوش سیامی خادی قرار   

یا ِدهاره:  به  معنی غار، غار کوه، دره،    گرفت. تا  به بهانه ی جذب وی به داره   )ِدهار ،

تلفظ   در  سهولت  خاطر  به  که  کهف،  عربی  حذف    -های  -در  آن  دوم  حرف  ملفوظ  

به دزدان ورهزنان و قطاع الطریقانی   -گفتاری-گردیده و »داره« شده ، و در زبان دری

باشد(   و غار کوه ها  اندر سموچ ها، دره ها  »حزب  اتالق میشود که مخفیگاه هایشان 

اسالمی«، از  جوانک استفاده جنسی مناید. خادی دیگر که دوازده سال»حبس« گرفته  

نامیده می شد. میانه قد، ورزیده، عینکی، خوش لباس و همجنس باز بود.    حبیب  بود؛

وی بعد از سپری منودن بیشرت از دو سال در سلول های زندان، به طورعلنی در دفرت 

اول»بال  )منزل  زندان  شد  اطالعات  کار  مشغول  اول«(  درمورد  .ک  که  هایی  هوشدار 

خادیست بودن این  دو تن ، یا موارد مشابه از طرف مبارزین آگاه_که در مبارزه علیه  

تجارب  مخفی  مبارزه  رشایط   در  و  بوده  مطالعه  دارای  سیاسی،  مخفی  پولیس 

تا به چنین » قهرمانا اندوخته بودند_داده می شد  این زمینه  ن« ساخته  گرانبهایی در 

شده ی خــاد نباید اعتامد کنند، در زود ترین فرصت از طرف اطالعات زندان کشف، و  

زندان خاد  طرف  از  گردیدند،  می  مجازات  باشدت  آنکه  ی  عالوه  آن   به  زهر«  »پاد 

بیش   شکاکی  عنارص  دهندگان  هوشدار  گویا  که  میگردید  تبلیغ  قسمی  ها  هوشدار 

در    -می زنند ؛ نباید به  حرف شان باور منود نبوده، به همه کس، بر چسپ خادیست  

 [.  بابایی

 برزیــن به کاوشش در زمینه، چنین ادامه می دهد: 

یکی از داکرتان طب با برادرش به اتهام ارتباط با جمعیت اسالمی زندانی شدند.    »    

برادر پرچمی داکرت که عضو خاد نیز بود، بعد از چند ماه فعالیت استخباراتی در بین  

از زندان آزاد گردید. داکرت مذکور،    " عدم اثبات جرم " زندانیان جمعیت اسالمی، زیر نام  

ندارد، منت   کدام حکمی  موردش  در  نگارنده  از   " صورت دعوی " که   برخی  برای  ارشا 

... در صورت دعوی من  درج شده که تو    »زندانیان دور و برش چنین ترشیح می منود:  

را که  از طرف جمعیت اسالمی غرض مسموم    " سیانایت" داکرت... یک و نیم کیلو زهر  

، متهم به  ساخنت مخازن آب آشامیدنی شهر کابل طور نگهداری برایت داده شده بود

باشی ...« داکرتموصوف،  با چنین اتهام خیلی ها شدید    نگهداشنت آن در نزدخودمی

داش  اتهام  به  که  حالی  )در  محکوم شد   قید  دوسال  به  صـرفاً  ورق  و سنگین  یک  نت 

ده سال زندان محکوم    شبنامه ضد دولتی متعلم  هشت، یا نـه ساله ای را  به حد اقل
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تخفیفی که بعداً در مدت حبس برخی از محبوسین  سیاسی دارای قید  میکردند( ودر 

   «کم داده شد، وی نیز قبل از به رس سیدن  مدت حبسش از زندان رها گردید. 

م و نشاِن شفاخانه وزیر اکرب خان به زندانیان و از طریق  خاد با حبس این داکرت بانا] 

آنان به پایوازان شان این خرب را می رساند، که گویا ساحه »جهاد«  احمدشاه مسعود  

آنقدر پهناور و پر جاذبه است که نه تنها پیلوتان و روشنفکران؛ بلکه داکرتان  رسشناس  

پ برادر  اسم  دارند.  را  وی  حزب  عضویت  افتخار  ی  هم  شده  خادی  داکرت  رچمی  این 

وقار با  و  مؤدب  روشنف،  بسیار  از  برخی  مجبوریت،  روی  از  هم  شاید  خفا  در  کران   که 

خاد زیر پوشش چـپ ضد شوروری_که از ماهیت اصلی    حتی همکاران  روشنفکرمنای

باند    در  به عضویت  تشویق  نیز  را  نداشت_  آگاهی   کدام  مسعود" شان  می    " قهرمان 

ی باشد؛ مگر از تذکار اسم وی که مدتهای طوالنی در خدمت  مریضان  فاروق م  ،منود  

برای    »سیانایت«  زهر  نگداشنت  جعلی،  اتهام  به  اغلب  گامن  به  و  داشت  قرار  کشور 

 [دربابایی -جمعیت اسالمی ، محبوس شده بود ؛ خود داری می شود 

 : نوشتار برزیـــن را در زیر دنبال می منایم

داودخان،    ١٣٥٢رسطان  ٢٦های کهنه پیــخ که بعد از کودتای  یک تن از پرچمی   »    

از کشور ها یکی  روابط فرهنگی  تاالر  نظر  به شکل مخفی  را در کابل تحت  ی  غربی 

اصطالح     داشت به  از  قبل  را_که  اسلمیار  آقای  نیز،  قلم  این  دوستان  و  آشنایان   [

« به آنجا انتقال داده  مصالحه ملی به خاطر استفاده از امتیازات خاص »کارگاه زندان

شده بود_ بار ها دیده بودند که به روز های برگزاری محافل  و کنفرانس ها و منایش  

نقش شاگرد   در  گردید،  می  دایر  امریکا  فرهنگی« سفارت  »روابط  از طرف  که  ها  فلم 

کورس های انگلیسی مربوط به »روابط فرهنگی« آن سفارت، آمد و شد اشخاص را به  

تح تـاالر  در آن  اسالمی   از طریق جمعیت  اسلمیار  آقای  »کتاب«  نظر می گرفت.   ت 

منترش گردید. از بردن اسم خانم وی که  عضو خاد بود، در این جا   ١٩٩٠یا  ٨٩سال  

میشود عضویت    -خوداری  به   ، افغانستان  به  ارتش شوروی  تجاوز  از  بعد    ،] دربابایی 

ن یکی از رده های »حزب جمعیت  موفق  گردید به درو   ١٣٥٩خاد درآمد. در اوایل سال

از   یابی و شناسایی، تعداد قابل توجهی  از رد  اسالمی« در کابل رخنه مناید. وی بعد 

اعضای اصلی»حزب جمعیت اسالمی« را با حلقه ای که خودش در آن فعالیت داشت با 

 خود یکجا، روانه زندان پلچرخی ساخت.  

ا از  برخی  موصوف  اطالعاتی  های  فعالیت  اثر  جمعیت  در  ی  شده  نشانی  عضای 

اسالمی اعدام و متباقی به حبس های  ابـد  و  طویـل  مجکوم شدند. خاد به خاطری 
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افراد حلقه شکار شده   مثل سایر  نیز  را  او  نگردد،  افشا  عیارش  اجنت متام  که هویت 

اش محکوم به حبس منود. اجنت مذکور به فعالیت های استخیاراتی در میان جمعیت  

زاب و تنظیم های»جهادی« و سازمان های ضد دولتی و شوروی، همچنان  اسالمی ، اح

هویتش    تثبیت  خاطر  به  وی  داشت.   اشتغال  ها؛  »خلقی«  جناح  رهربی  اعضای 

دانی  منحیث یک عضو با مسئولیت جمعیت اسالمی محتوی صورت دعوی ارشا برای زن

میکرد:  قرائت  چنین  حارنوال)..."ها  من  دعوی  منودڅدرصورت  ادعا  برهان  (   ... که  ه 

تو  را در خانه ی  کابل، چند شبی  به  پاکستان   از  ربانی در سفر مخفیانه اش  الدین 

. در تعاقب آن، صورت دعویش را به زندانیان نشان می داد، تا  " سپری منوده است...

را   خودش  »اپراتیفی«   تاکتیک  همین  با  نامربده  مناید.  جلب  خودش  به  نرا  آنا  توجه 

در »حزب جمعیت اسالمی« جلوه داده، اعتامد عده زیادی اعضای فردی با صالحیت   

آنرا  به خود جلب کرده و با کسب اطالعات از آنها، موجب اعـدام، حبس ابــد، یا حبس 

از منایندگی های »حزب   اکنون در یکی  این عضو زیرک خاد هم  طویل شان گردید. 

موصوف که مثل خودش    جمعیت اسالمی« در خارج از کشور فعالیت می مناید. خانم

پلچرخی،  زندان  عمومی  دروازه  مقابل  در  »پایوازی«  های  روز  به  باشد،  می  خادی 

 »پایواز« های اناث زندانیان را با دقتی توأم با خشونت و تحقیر؛ تالشی می منود .

اوایل سال     در  فعالیت در جمعیت    ١٣٦٤خـاد  اتهام  به  را، که  اعضایش  از  تن  یک 

)»منزل چهارم    "پلچرخی" به بیست سال زندان ساخته بود، از زندان  اسالمی »محکوم«  

[ داد.  فرار  » زون«(   فرار« دادن خادی   « با  بین     نجیب جالد خاد،  باز«_که در  فوتبال 

عده ای از فوتبال دوستان بنام » عثامن کل سک نفس« مشهور بود_ با یک تیر به دو  

معیت اسالمی  را در »تقابل« با خـاد، هـدف رسید: از یکطرف توامنندی تشکیالت  ج

به رخ سایر داره  های » اخوانی« کشید. و »فراری« را به مثابه »قهرمان«، برای کار وبار  

استخبارتی  و سیاسی به پاکستان و... ، فرستاد )قراری که بعداً در زندان شنیده شد :  

ه ای انجام داده...«(  و  در مورد فرارش مصاحب    .B.B.C یوی » فراری در پاکستان با راد

از جانبی دیگرعدم لیاقت و بی کفایتی حریف هم قالده اش، یعنی گالب  زوی خلقی  

به   ِشگرد  این  با  بود؛  فرمانش  تحت  که  زندان  بخش  آن  امور  اداره   در  را  داخله  وزیر 

در رابطه با این قضیه قوماندان خلقی       ُدربابایی [  -صاحبان روسی اش گوشزد کرد.  

سه« )سلطانی(،  به شکل اهانت آمیزی از وظیفه اش برکنار گردید. ویک نفر  از    »بالک

)»گل زندان  بخش  آن  مسئول  منصبان  محبوس    صاحب  بالک«؛  درهمـان»  خان«(،  
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ها  زندانی  اکرثیت  تعجب  که موجب  بازی  درامه  و  آرایی  با چنین صحنه  خاد  گردید. 

 «  می« را رس زبان ها انداخت.گردید، برای چندمین بار  نام نامی »جمعیت اسال 

در درون خورجین جمعیت در مانده«، هکذا در مورد تسلیح       .K.G.Bنویسنده »دست 

داشت_توسط   قرار  مسعود  رهربی  به  نظار«  »شورای  آن  مرکز  در  اسالمی_که  جمعیت 

 وزارت داخله می نویسد: 

و» حزب جمعیت اسالمی«، مشاو    »  بین دولت  آتش بس،  قرارداد  از  نظامی قبل  رین 

قرار    .K.G.Bشوروی در وزارت داخله برخی از »خلقی« هائی را که در رابطه مستقیم با  

یا عضو استخبارات   از »خلقی« های بلند رتبه نظامی وزارت داخله ،  داشتند ] بعضی 

شوروی  دفاع  داشتند    .G.R.Uوزارت  قرار  آن  خدمت  در  ای  گونه  به  یا  و    -بودند، 

های استخباراتی در داخل  جمعیت اسالمی   موءظف منود.    دربابایی [،  به فعالیت

پیلوتی   رشته  در  که  شخصی  شود:   می  بسنده  آنها  از  تن  یک  فعالیت  به  املثل  فی 

صالحیت   دارای  منصبان   صاحب   جمله  از  و  کرده  تحصیل  اتحادشوروی  در  سالها 

وزارت داخله محسوب می شد،   به وطن( در  از گالب زوی خاین  )بعد  دستور  اجرایی 

مسعود   با  رابطه  برقراری   از  بعد  موصوف  مناید.  قائم  متاس  مسعود  با  تا  گیرد،  می 

های   راکت  زمین،  به  زمین  های  راکت  قبیل  از  نظامی،  مهامت  و  سالح  زیاد  مقادیر 

باالی تانک و سایر ساز و برگ جنگی مورد نیاز مسعودرا تسلیم افراد معرفی شده اش 

مهام انتقال  جریان  مناید.  بود،  می  یافته  انجام  دفعات  به  که  جنگی  تجهیزات  و  ت 

توسط خـاد کشف و پیلوت موصوف ذریعه خاد گرفتار و محکوم به بیست سال حبس 

سیاسی   فعالیت  اسالمی  جمعیت  نفع  به  زندانیان  میان  در  مذکور  پیلوت  میگردد.  

آن   و تنظیم های جهادی را جهت پذیرش عضویت در  منوده، محبوسین سایر احزاب 

حزب" )جمعیت اسالمی( تشویق و تطمیع می کرد،  چنانچه افراد جزبی وی بعد از  " 

از  بعد  معروف  این خلقی  مراجعه می منودند.  اسالمی   به   جمعیت  زندان  از  رهائی 

  « رهائی از زندان پلچرخی در خدمت جمعیت ساطـور به دستان قرار گرفت 

بود   فردی   . کرد  می  تخلص  »مجبور«  مذکور   پیلوت  خوش  ]  و  مؤدب   ، آرام  بسیار 

برخوردو با معارشت. وی آن عده از »خلقی« هایی را که در بالک های تحت اداره خاد  

با اطالعات زندان رابطه مخفیانه داشتند، مثل عزیز و خلیل دو برادر که در راه اندازی  

  -ردکارگاه زندان نقش عمده داشتند و از مریدان  حفیظ الله امین بودند  ؛ افشا  میک

 دربابایی [ .

 به بخش دیگری از مقاله برزین توجه می مناییم:  
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امپریالیزم خون آشام شوروی که از سالیان  دراز،  شاهراه سالنگ را ؛ چون پروژه    »     

بود،   اِعامر منوده  تجاوزگرانه اش  به پالن   به خاطر خدمت  های دیگر»امدادی« اش، 

اش به افغانستان، منی توانست رهبانان و    قبل از تجاوز حساب شده؛ امـا بی خردانه

نگهبانانی خود ساخته و کذایی را برای حراست و حفاظت از این شاهراه نهایت مهم  

اسرتاتیژیک در مد نظر نداشته باشد. بی منطقی تجاوز نظامی حکمش چنین بود که  

، ویا در  در قالب»مجاهد«، افراد و دسته های خود ساخته اش را به آن ناحیه اعزام دارد

میان دسته های مسلح خود جوش  که از قرب و جوار سالنک ها ونواحی پنجشیر به پا 

ساحه   گسرتش  و  مناید  نفوذ  بودند،  متجاوز  حیاتی  شاهرگ  قطع  صدد  در  و  خاسته 

» قرار داد آتش   آنهارا، حتی دورتر از چند میلی شاهراه، با خط سیاه  مبارزه مسلحانه 

و با تفنگدارانش مانع پیرشو ی جنگ مقاومت از جانب  « محصور و محدود سازد،    بس

 آنها گردد. 

مسعود و داره ی تفنگ به دوشانش بنا بر اِبرام و ارِصار سایر دسته های خود جوش       

اهالی میهن پرست و شجاع پنجشیر  که با دل پاک وآرمان بزرگ جهاد، مسلح شده و  

د، به ناچار در همسویی و همراهی بر ضد ارتش نفس سوخته شوروی به پا خاسته بودن

مو  شاهراه  و  برده  یورش  شوروی  دستپاچه  ارتش  قوای  بر  باری  چند  آنها،  صالتی ابا 

و  نظامی،  تجهیزات  و  اسلحـه  حامل  کاروانهای  عبور  مانع  منوده،  قطع  را  سالنگ 

همچنان مانع انتقال مواد سوخت و خوار بار برای ماشین جنگی شوروی از آن طریق  

به سه  گردید. و  با این عمل تحمیل شده از جانب دسته های مسلح خود انگیخته  ی 

 هدف آنی و عمده دست یافت:  

آنکشور    -١ قوای  به  پوشش حمله  زیر  که  شوروی  وآماده  حارض  نظامی  های  از کمک 

 صورت گرفته بود؛ مستفید گردید. 

رشا به  جا  ارتش شوروی  ظاهراً  به خاطر ترسیع »عقب نشینی« ساز و برگ نظامی ا]

 [   گذاشته، بدین طریق مسعود را تسلیح میکرد_ ُدربابایی

 خودش را منحیث »قهرمان« اسطوره ای مطرح منود.  -٢

آن دسته هایی از اهالی دلیر سالنگ ها و پنجشیر _که به گونه خود جوش بر ضد    -٣

ارتش   ی  برا  را   _ رزمیدند  می  شوروی  رساسیمه  ارتش  و  نشانده  دست  دولت  عساکر 

متجاوز ، بی رضر و بی اثر ساخته ، و آنها را در داره کوچک تفنگ به دوشان پرعقده  

اش مدغم منود. و برخی از این افراد پاک دل را از جبهه پسیف خودش کنار کشیده و  
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آنها را به کار استخراج سنگ های قیمتی؛ من جمله سنگ الجـورد و فروش آن مرصوف  

 و مشغول ساخت. 

م      ؛  کیش شخصیت  نگرفت  العین شکل  تاز جهاد« طرفه  یکه  سعود، چون »قهرمان 

وهله   از هامن  نجیب  ـ  تبلیغات سیستامتیک ُعامل مخفی دولت بربک  بلکه محصول 

اول  تجاوز شوروی به افغانستان بود؛ فی املثل در خارج از کشور پرچمی ها به ویژه  

ود می آویختند، همچنان  خادی ها، فوتو های اورا به در و دیوار خانه و دکان های خ

های   آهنگ  با  ها،  عروسی  و  مجالس  محافل،  در  خادی،  خوان  آواز  های  گـک  دسته 

»قرصک  جای  به  را  پنجشیر«  شیرک   « بازاری  های  رسود  مبتذل،  و  کننده  مشمئز 

در داخل زندان های دولت    ١٣٥٩پنجشیر« تقدیم محافل می منودند؛ هکذا در سال

بار دیده  نشانده، هزاران  و خادی های مخفی    دست  ها  که »ستمی«  و شنیده میشد 

ناپذیر   شکست  را  مسعود  شاه  احمد  »جهادی«،  های  تنظیم  و  احزاب  داخل  در  شده 

 جلوه داده، جبهه پسیف او را در مرکز صحبت ها و دید زندانیان قرار می دادند. 

   « روز]   ش) بـد  یاد  زنده  و    مبارز  برادر  موال ظـیـفـح«_که   نزدیک  همرزم  باعث  (  نا 

در نیمه   _ دروازی بود ودر زندان  خلقی ها، به دستو رروسها با موالنا یکجا اعدام گردید 

ای«    ١٣٥٩سال   »شعله  ها،   ای  شعله  نزد  در  را  مسعود  زندان،  سلولهای  داخل  در 

این   اکنون  هم  نظار«   شورای   « دیگر.  ی  بگونه  زندانیان  سایر  پیش  و  میکرد.  معرفی 

زندا  اطالعات   باستان  اجنت  اصطالح  به  حیث  به  را  ثور«  انقالب  نوین  مرحله   « ن ِ 

  -شناس و دانشمند جازده و به سمت » استاد« پوهنتون  در بغالن مقرر  منوده  است  

 ُدربابایی [ . 

شیر پنجشیر« بار ها افراد »ستمی« و غیر»ستمی« را با   خــاد برای به اصطالح ترو ر »

چاپ روسیه_که هر بار بالغ بر چند صد ملیون افغانی   پول های باد آورده و بی پشتوانه

گرفته،   دستور  و  دیده  آموزش  های  اجنت  داشت.  پنجشیر گسیل  ناحیه  به  می شد_ 

وی،   تـرور«   « پالن  افشای  از  بعد  شتافته،  مسعود  بارگـاه  به  پنجشیر  به  ورود   هنگام 

 ند.  خـود و پول های چند صد میلیونی را تسلیم »شیر پنجشیر« می منود

امنیت         با نگارنده همنوا خواهند بود که سازمان  و پژوهشگر،  خوانندگان هوشمند 

با   دیگر  جانبی  از  و  داده،  جلوه  تن  رویین  و  گونه  »آشیل«  را  مسعود  چگونه  شوروی؛ 

می   متویل  پـولی  لحاظ  از  را  وی  مسعود،  به  هایش  »تروریست«  دستوری  تسلیمی 

توجه با  خوانندگان  هکذا  قیمتی،  منودند؛  سنگهای  سایر  و  الجورد  فروش  جریان   ،

فلم    سلسله  همردیف  همواره،  کابل  تلویزیون  در  دولت  که  را  یارانش  و  مسعود  توسط 
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دولت   که  آورد  خواهند  یاد  به  باشند،  دیده  اگر  گذاشت،  می  منایش  به  مستند  های 

جشیر را  دست نشانده چگونه جریان داد وستد الجـورد در مغـاره ها تاریک کوه های پن

 مؤدبانـه انتقاد می کرد. 

وابستگی«    »عـدم  زبانی   بی  زبان  به  ها،  فلم  این   منایش  با  دولت  امر،  واقعیت  در 

مسعود_که عـدم وابستگی سیاسـی اش را نیز تــداعی  میکرد_ را به خارج از کشور، در  

ساند، که  ذهـن بینندگان  نقطه گذاری منوده و متاشاگر خوش باور را به این باور می ر 

 .          «  مناطق حیطه نفوذ قوماندان مسعود از اقتصاد خود کفا بر خوردار است

«(، نفـوذ    در درون خورجین جمعیت درمانده  K.G.B  .  دست  بـرزین در مقاله اش )» 

 خـاد در درون جمعیت اسالمی را در سه عرصه ذیل نشانی منوده است: 

 از آن.   چه خارج  ، چه در داخل کشور،  اجتامعات مردم -١

 .جبهات جنگ مقاومت  -٢

                                                                    زنـدان هـا. -٣

وی کاوشش را از عرصه سومی ، که در آن افراِد منسوب به اقوام و ملیت های مختلف   

و سازمان  ها  تنظیم  احزاب،  با  ارتباط  در  که  نقاط کشور،  اقصی  های مختلف هم    از 

و   کاوش  برآینـد  آغازیده،  داشتند،  قرار  شنیـدش  و  دیـد  گسرته  ودر  بودند،  سلول 

 پژوهشش را در مقال متذکره ارائه منوده است. 

در رابطه با عرصه اولی و دومی، می بایست به خاطر سپرد که رشح و بیان چگونگی      

ص خاد ، از طریق جبهات  به خصو    K.G.B.  نفوذ و کانال سازی شبکه های عدیده ی

جنگ مقاومت ، به داخل  جمعیت اسالمی  و یا هر تنظیم و یا تشکیل دیگر مستلزم  

جست و جوی دقیق در ابعاد مختلفه مسئله می باشد؛ زیـرا میکانیزم عبـور اجنت های 

نفـوذی شوروی ؛ من جمله خـاد، که هم اکنون ترمیم و باز سازی بعدی اش در درون   

اسال  سال  جمعیت  فربوری  )در  دارد  جریان  و...  ملی«  »نهضـت  حزب   و  می  

_که چاپ دوم این مقال در دست تهیه بود  رسانه های افغانی خربی را  2006جاری_

پخش  کردند مبنی بر  ادغام_در واقع بازگشت_»حزب افغانستان نوین« به رس باندی  

برادر»   باندی  رس  به  افغانستان«  ملی  نهضت   « و  قانونی  جایگاه  یونس  به  ه«  کال  کج 

اسالمی   جمعیت  دارِه  یعنی  شان  جنگ    -اصلی  جبهه  یعنی  عرصه،  این  از   ، ربانی( 

سهل   مردم(   اجتامعات   ( اولی  عرصه  هامنند  ها،  تنظیم  و  احزاب  داخل  به  مقاومت 

 نبوده؛ بلکه به سان زندان ها مغلق و بسیار پیچیده می باشد. 
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به دست و شجاع ، این عرصه را به پژوهش گرفته،  به آرزوی اینکه سایر کاوشگران ِ قلم   

 با نوشتار های روشنگرانه ی خود به آگاهیگری مردم استعامر شکن خویش بپردازند. 

برای          منوده،  بسنده  قسمت  همین  تا  بــرزیـن   مقالـه  از  نقـل  به  قلم،  این 

و اشغال گردی ویـران ساخته شده  به خاطرمیهـن  ده ی شان  خوانندگان خرد مند_که 

تـرور«  مسعود توسط    توسط امپریالیزم امریکا از پژوهش رخ بر منی تابند_در رابطه با »

؛   فرزان  شاه  احمد  با  ای  مصاحبه  طی  مسعود«  »قهرمان  خود  زبان  از  خاد،  ُعامل 

، از غارت الجـورد و سایر سنگ های قیمتی توسط مسعود و    همچنان یکی دو مؤخذ 

 ار« را در زیـر نشانی می مناید. داره اش، یعنی »شورای نظ

زندانی        آزادی در آن  مبارز راه  زندان های دولت دست نشانده ،که ده ها هزار  در 

بودند؛  از جمله زندان مرکزی پلچرخی، خادی های مخفی توظیف شده، در بحث و  

ا  صحبت های زندانیان اشرتاک ورزیده، در اکرث موارد،  به شیوه شعبده بازان، سخن ر 

عفو،   از شهامت، رحم، عطوفت،  نامه های »مسعودکالهربدار« کشانیده،  کار  و  کار  به 

گذشت و بخشایش وی، حرف هایی به میان می آوردند،  و از »لیاقت« ها و »مهارت«  

سال دراواخر  مثالً  منودند.  می  یاد  کذایی(  هیجان  )با  وی  اول ١٣٦٥های  منزل     ،

حبت تعدادی از زندانیان، یکی از خادی ها، »آمر  »بالک...«،  سلول ... ، در جریان ص

و   مقام  سومی،  خادی  کرد؛   وامنود  اش  »قطب«  دیگری  خواند؛  »اَبدال«  را  صاحب« 

مرتبه »غوث« را به القابش افزود و کار کشته ی چهارمی، ) یعنی »قاری رشیف«_که از   

داشت چپ  و  خپ  مناسبات   زندانیان»سازایی«   با   و  بود  بدخشان  وحدود  اهالی   ،

بیست تن از اعضای جمعیت اسالمی را در جریان گـویا »تحقیق کشنده« اش قلمداد  

به حبس های مختلف   آنها  از  و شامری  اعـدام  هایش  »هم دوسیه«  از  تعدادی  منود. 

 محکوم  شدند ( به خاطر استواری کالم همردیفانش اظهار  داشت:  

ادیست هایی که برای کشنت  آمر  » ...  به خدا قسم است آمر صاحب، »ولـی« است، خ

لحظه   هامن  در  آنها  فهمد،  می  آنها  دل  از  صاحب  آمر  روند،  می  پنجشیر  به  صاحب 

خاطر   به  که  کنند،  می  اعرتاف  و   میگیرند.  قرار  تأثیرش  زیر  پنجشیر،  به  رسیدن 

آنها را می بخشد... چند نفر   به   کشتنش آمده اند. آمر صاحب بسیار مهربان است، 

 «.    یده و قسم خورده اند که آمر صاحب روی آب دریا راه میرفتچشم خود د

 احمد شاه فرزان از»قهرمان مسعود« می پرسد:  ١٣٧٨در اوایل سال  
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ی    بوسیله  جمله  آن  از  شده،  قصد  سوء  شام  جان  به  بار  چندین  شود،  می  گفته    "

شام شده    شخصی بنام »کامران«، آیا وی از جانب نجیب الله مامور سوء قصد به جان

 بود؟ "

 احمد شاه مسعود در پاسخ می گوید:  

" کامران از طرف داکرت نجیب )رئیس خاد رژیم کمونیستی( ماموریت داشت تا مرا       

ایـن   « گفت:  و  اعـرتاف منود  کرد،  معـرفی  را  خـود  و  آمـد  خـودش  ولی  بربد؛  بین  از 

در را  ام  شده  محول  کار  بـاید  مـن  که  است  ای  تفنگچه  عملی    هامن  شام  مورد 

میکردم.« کـامران را رهــا کردم و حاال در خــارج از وطـن)در آلـامن( زندگی می کند،  

پس از آن چنـدین توطـئه ی دیگر کشف شد. " ) درج کتاب »مرد استوار و امیدوار به  

             (.٩١افق های دور « صفحه 

تد شد«،  کشف  دیگر  توطئه  چندین   « بر:  مبنی  مسعود  که  گپ  است  امر  این  اعی 

قهرمان ساخته ی استعامر روس، چندین »قاتل« دیگر خود را به اصطالح بخشوده و به  

 کشور های غربی فرستاده است.  

اینکه ریشه ی این »   از  رها« کردن ها را  به طور مخترص بشکافم، اجازه بدهید    قبل 

ماندهی کل نیرو های نقل قولی از سرت جرنال »محمود قاری یف« معاون رئیس مرکز فر 

مسلح شوروی؛ همچنان مشاور  نجیب الله را در این جا بگنجانم، تا کاوشگران مسائل 

کشور به عمق سخنان این سرت جرنال شوروی که در اثرش مسعود را به ستایش گرفته  

 است؛  توجه شانرا بیشرتمترکز دهند : 

او )مسعود( توجه ی شایانی به آموزش و پرورش نظامی  » پرسنل دسته های خود    ... 

خوب   آموزان  کار  و  کرد  ایجاد  را  آموزش  مراکز  او  منظور  این  برای  میگردانید.  مبذول 

نظامی را )مربیان را( از جمع کارشناسان خارجی و اسیران نظامی جنگی بر می گزید.  

  ، اند  داده  نام  عبدالله  را  او  که  شوروی  جنگی  اسیران  از  یکی  جمله  آموزش  از  به  

خانه و سه کودک    ١٩٨٩. او عروسی کرده و در سالن مسعود اشتغال داشتتفنگدارا 

گاه گاهی ما با او پنهانی متاس می گرفتیم و به او پیشنهاد می کردیم که فرار    داشت.

، )» افغانستان بعد از بازگشت    «  کند و به میهن باز گردد ؛ او قاطعانه امتناع می کرد.

صفحات   شوروی«  صفحه  ا   ١٠٣  -١٠١سپاهیان  به  که  یف«  »قاری  کتاب    ١٠٢٧ثر 

    ستایشنامه   احمد شاه مسعود  درج گردیده است(.

»ترور«   عنوان   زیر   ، پنجشیر  به  ها  خادی  فرستادن  از  که هدف  دید  خواهیم  حال  و 

 مسعود چه بوده است؟  
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به واقع  امر، فرستادن خادی ها به پایگـاه هایی درظاهر زیر فرمان مسعود؛ امـا تحت 

رت  نظامیان مرکز اطالعات سپاه چهلم، یا فرماندهی لشکـر پنج اطالعات شوروی  نظا

رو گشتانده    )*( که زیر پوشش اسیر ؛ به دین اسالم»مرشف« شده ؛ یا »پناهنده« ؛ یا »

حضور داشتند،  این  بود، تا به »قاتالن« مسعود     سیستم شوروی« وامثالهم ، در آنجااز  

امنیت   )با  پایگاه  آن  اجنت در  و  تنظیم های جهادی  و  احزاب  دیدرس سایر  از  دور  و 

امریکا که به خاطراشغال و ترصف افغانستان    .C.I.A های بومی و غیر بومی سازما ن  

عمیقاً  را  ما  و سیاسی کشور  نظامی  اوضاع   ، داود خان  کودتای  ها   روز  نخستین  از  

رد در رشایط کشور  ش جاسوسی ، نظری و عملی ، مطابق عملکز تحت نظر داشت( آمـو 

های پیرشفته اروپایی و امریکایی؛ داده شود. به طور یقین خادی ها ی مذکور بعد از  

امتام دوره آموزش و فرا گیری  رمز و رموزاستخباراتی و اشکال کاربرد تکنولوژی مدرن  

هـندی   و  دری  پشتو،  زبان  که  شوروی  ازبک  و  تاجک  باعساکر  همراه   _ جاسوسی 

هویت افغان _ به عنوان »عفـو« و »بخشش« ، با رنگ و بوی مسعودی    میدانستند)**( با

به کشور های  مورد نظر  شوروی؛ گسیل می   پاکستان و هندوستان  از طریق   ، شده 

 شدند.  

سوسیال امپریالیسم  شوروی؛ اما صـد ها تن از مبارزین دلیر جنگ مقاومت؛ از جمله   

صافی ها، داکرت فرید ها، پهلوان احمـد انجنیر رسور قندوزی ها، نظر محمد های کوه  

که   زیـرا  رسانید؛  قتل  به  مسعود«  »قهرمان  پلید  دست  به  آنانرا   امثال  و  ها  جـان 

نظامی   های  برپایـی     .G.R.U اسرتاتیژیست  از  روسیه(  دفاع  وزارت  )استخبارات 

و  پیشتاز  مبارزان  و  روشنفکران  توسط  مقاومت مردمی  در جنگ  انقالبی    پـایـگاههای 

رسالتمند در کوهستان های صعب العبور  نورستان، بدخشان  و سایر نقاط کشور ، به  

ویژه کوهپایه های شامخ و اسرتاتیژیک پنجشیر و سالنگ ها )به اطمینان میتوان گفت  

که سالهاپیش از تجاوزبه کشور( شدیداً؛  می هراسیدند. بنا بر همین ملحوظ بود که  

شد. و توسط مسعود خاین به وطن شکل گرفت ،    طرح   .G.R.U  دسیسه ای از سوی 

تا پهلوان نامی کشور  احمـد جـان )این اولین بر پـا کـننده ی جنگ مسلحانه مقاومت  

کرد گیر  دسیسه  همین  چنربه   در  جان  احمد  پهلوان  برسد.  قتل  به  پنجشیر(  و   ،در 

 کشته شد. 

و  و فرزندان مبارز و آگاه  بایست تذکار داد که یکی  از علل   قتل  صد ها انقالبی پیرش  

، مجید ها ، بهمن ها ، داکرت فیض احمد ها ، موالنا باعث ها ،  طاهر  ؛ من جملهکشور
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پایگاههای   پرپایی  مسئله  آنان، همین  امثال  و  ها  احمد جان  پهلوان     ، ها  بدخشی 

 نظامی  در مناطق صعب العبور و اسرتاتیژیک کشور   بود. 

ال   فروش  و  غارت  مورد  صنایع  در  آمد  کار  مواد  و  قیمتی  های  سنگ  سایر  و  جـورد 

گزارش»   از  باید  می  فروشش،  وطن  وباند  مسعود  توسط  زمـرد  مثل  کیهانی؛ 

مسعود با کـان زمـرد   1980نقل کرد: »اگست    1981سپتمرب   10  اسوشیتدپرس « مورخه 

از مجله»جیمزوجیمولوژی« شامره   ویا  یافت«؛    ، صفحات1991بهار 27درهء خنـج دست 

که در بخشی از آن این خرب درج شده: »در آمد ساالنه احمد شاه مسعود از    ٣٩تا    ٢٦

دالر   میلیون  صد  یک  به  دیگر  گرانبهای  های  سنگ  و  کوارتـز  الجـورد،  فروش  راه 

و   جـورد  ال  کـان  هـزار  پنج  گری  انحصار  و  مسعود  شاه  احمد   « رسد«؛  می  امریکایی 

 زمـرد در دره  پنجشیر«. 

 

   

 ــورای نظـــار«:_  » ش٢ 

 

 « عنوان  تحت  ای  رساله  به  قبل  دیگر  چندی  رسالتی  یا  و  نو  از  مورخ  آزمونی   »

یافتم که در صفحات    ١٣٨٠جدی١٣ آقای عرشت دست  از  آن مطلبی در    ١٩و  ١٨ـ 

رابطه با »شورای نظار« و جمعیت اسالمی نظرم را جلب کرد، که در ذیل به نقل آن می  

 پردازم:

)که مواضع رسمی آنرا فهیم، عبدالله و قانونی   ر ارزیابی »شورای نظار«سفرمانرا د   »     

نظار«   »شورای  آغاز  ادامه می دهیم. هرچنددر  ربانی  و جمعیت  منایندگی می کنند( 

فقط از قوماندان های جمعیتی به خاطرپیشربد در هامهنگی جنگ علیه روسها ] نه  

زر  های  جنگ  یعنی  منایشی  های  جنگ  بل  ؛  واقعی  جا جنگ  به  آن  هدف  که  گری 

گذاشنت مهامت و تسلیحات بعد از شکست و عقب نشینی تاکتیکی برای دوستان به  

  -»قهرمان مسعود« کسب شهرت و محبوبیت مناید   ظاهر  دشمن بوده ، تا فرمانده آن

ُدربابایی [ و رقابت های داخلی  تحت رهربی مسعود در پنجشیر و حوالی  آن به وجود  

ه مرور زمان ساحه کار و نفوذ آن از لحاظ کمی و کیفی گسرتش یافته،  آمده بود؛ اما ب

نیز  را  کابل  نواحی  از  برخی  و  پروان  کندوز،  تخار،کاپیسا،  بدخشان،  والیات  تنها  نه 

درخودمتشکل ساخت؛ بلکه با جذب ستمی های هردو جناح »باعث« و »بدخشی« آنچه  

از شعله ای هایی که صداقت شان را    بعد از جنایات اولیه اخوان زنده مانده بود_ برخی



 
  

  20 

اثبات رسانده   ایدئولوژیک و تشکیالتی به  در لو دادن و به تیغ مسعود سپردن رفقای 

بودند_قوماندان های خورد و کوچک حرکت انقالب اسالمی ، محاذ ملی و جبهه نجات  

فرماندهی   بودند.  هامهنگ  چیز  چند  در  که  ساختند  را  همگونی  نا  کامالً  ترکیب   ،

ربانی، مس و  جمعیت  مقابل  در  متقابل  حامیت  ملیتی،  عالیق  روی  ایستادگی  عود، 

پراگنده   متاس  از  گیری  جلو  و  پاکستان،  با  مناسب  فاصله  با  مستقل  روابط  حفظ 

 .  «قوماندان ها و رسگروپ ها و رشکت شان در پروژه اناتومی قوماندان ها،... 

ص       »رادیو  مصاحبه  به  اگر  بود  نخواهد  مورد  جاوید بی  عبدالرقیب  با  آزادی«  دای 

سلک وی رحیم داد، که هر دو    کوهستانی )فعال رسکرده » نهضت دموکراسی«( و هم

خادی کـهنه پیخ  بوده و در جریان مصاحبه   با رادیوی مذکور، شدیداً با همدیگر در  

   ٢٠٠٤نومرب    ٦٢تقابل قرار گرفته بودند، و »پیام زن«،  ارگان نرشاتی »راوا« در شامره  

این   از نرش  بعد  را  فوق  قلم مطلب  این  و  نقـد کشیده،  به  را  دو خادی  گفته های هر 

رحیم  مقال در نرشیه  » افغان رساله «، در همین بخش کـنجانیده است؛ توجه منائیم:  

وقتی شام کارمند امنیت دولتی بودید)خاد( و    »     :  داد خادی از کوهستانی می پرسد

واز اینجا گریختید و پیش مسعود رفتید و در آن جا بندی    معاون بودید  ١٢  در ریاست

رفتید..«   پاکستان  به  و  میگویدشدید  جواب  در  خادی  در  کوهستانی  من  »البته   :

نه؛  بلکه در گذشته در کمیته سیاسی شورای نظار وقت مجاهد بودم ...    ١٢ریاست  

از  )خاد( معاون بودم. کار کردم  و کارکرد م   ١١،در کابل در ریاست   ن معلوم است. 

این مسئله منکر نیستم... . من از شورای نظار احمد شاه مسعود یا جبهه  متحد ملی  

کردم مقاطعه  آگاهانه  طور  به  داشتم...  خود  که  اختالفاتی  به  زن«  .  «بنا  »پیام  در  و 

رهرب صاحب، درست فهمیده نشد که اول افتخار کار در خاد را داشتی و »:  چنین آمده

شورای به  سوگند    بعد  باید  اول  داد  رحیم  ی  گفته  قرار  به  برعکس؟  یا  رفتی،  نظار 

 .«وفاداری به خاد را خورده باشی وبعد شورای نظار را؟

از گفتگوی این دو خادی  جنایت پیشه، چنین بر می آید که  جاوید کوهستانی د ر   

»شو  آن  مغز  مثابه  به  «_که  سیاسی  »کمیته  در  آنهم  نظار«  »شورای  تأسیس  را«  اوایل 

 بوده_اشرتاک داشته است . 

اثرش"   در  میباشد،  جنایتکار  و  خاین  ازطرفداران حکمتیار  د  خو  که  متعهد  ع.  داکرت 

صفحه زننده"  های  و  ٣٨٥عقرب  اسالمی  حزب  میان   اختالفات  رابطه   در   _

پاینده محمد یکی  جمعیت_مطلبی را  افشا کرده است: » ...اختالفات عمدی بود که  

و بحیث قوماندان    ای نظار که سمت معاونیت خاد کـندز را داشتاز شش فرمانده شور 
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متعهد درماه   نوشته  از  )نقل  بازی منود...«  را  زیرکانه   بود نقش  تعیین شده  اشکمش 

 در اینجا کنجانیده شده است(.  ٢٠٠٦فربوری

     ( شوروی  ارتش  عات  اطال  سازمان  این  آنکشور   G.R U اساساً  امنیت  سازمان  و    )

(K.G.B  )   بود که در هم آهنگی و همکاری با خـاد،  نخسـتین هسته »شورای نظار« را

_که مدتها قبل در پـتـه های باالیی  آن چهار تنظیم، افراد خـاد چهار تنظیم اسالمی  از

از   مسعود(؛  شاه  )احمد  اسالمی«  جمعیت  »تنظیم  از  برگـزید:  بودند_  شده  جابجا 

)قوماندان اسالمی«  انقالب  حرکت  »   »تنظیم  و  نجات«  جبهه  »تنظیم  از  حکیم(؛  مال 

تنظیم محاذ ملی« جمعاً دو نفر )متأسفانه نام های این دو نفر در اولین هسته »شورای  

این»شـورا« است(.  نشده  روشن  کنون  تا  روسها،    نظار«  اطمینان  مورد  فرد  رهربی  به 

با آن کشور داشت_در   مرکز    یعنی»مسعود قهرمان«_که پیشینه ی روابط استخباراتی 

»تنظیم جمعیت اسالمی« گامرده شد. و با تشکل شتابنده اش پیکره های آنی ذیل را    

 دنبال منود: 

جدا منودن  قوماندان ها از  ارتباطات و پیوند های تنظیمی شان به عنوان   نیروی    -١

مستقل و گرفنت ابتکار عمل از دست آنان در میدان جنگ و عرصه سیاسی؛ یعنی  به 

 ردنشان بر محور اهداف  پنهانی شورای نظار. حرکت درآو 

داخل    -  ٢ در  آن  غیر  و  بومی  از  اعم  پاکستان  های  اجنت  رسیعرت  چه  هر  تصفیه 

 جمعیت اسالمی.  

پا کسازی فوری مبارزان واقعی افغان )به مفهوم عام کلمه( که با نبود آگاهی از     -  ٣

تطمیع تا تخویف: )زندان و    ماهیت   جمعیت اسالمی،  عضویت آنرا پذیرفته بودند. از

از   خارج  در  ترور  همچنان  قصبات؛  و  ها  قریه  ها؛  شهر  و  جبهات  در  کشتار  و  اعدام 

 کشور( . 

سایر    -  ٤ و  »سفـزا«  »سـازا«،  خـاد،  انتـقالی  عنارص  مخفی(  )کامالً  جابجایی  و  ترتیب 

شاه   احمد  توسط  اسالمی«  جمعیت  »حزب  داخل  در  روس   اطالعاتی  های  شبکه 

 و تحت قومانده وی.مسعود 

خود    -  ٥ های  دسته  بخصوص  مقاومت،  جنگ  اکتیف  بیشرت  های   بخش  با  تقابل 

انگیخته و سازمان ها شعله ای، غرض کاسنت از   نیروی رزمی آنان در تقابل با ارتش 

 شوروی. 
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حرا ست و  دیده بانی   مناطق ای که از لحاظ سوق الجیش، دارای اهمیت درجه     -٦

مانن  _ بوده  نقاط  یک  آن  بر  های مسلح  و گروپ  ها  تنظیم  سایر  د شاهراه سالنگ_تا 

 اسرتاتیژیک چیره نشوند. 

و    -  ٧ نشانده  دست  دولت  دور  به  محارصه   حلقه  شدن  تنگـرت  صورت  در  )ودرآتیه( 

دولت   بدیل  نقـش  ذریعه دشمن،  سپردن  دولت  آن  الوقوع  قریب  احتامل چپه شدن 

خاسته بپا  ی  مردم  برای  قبول  و  غیرقابل  اسالمی  مکیاژ  و  ماسک  با  ی  دولـت  به   ،

 »قهرمان ملی« ساخته شده اش، یعنی »مسعود بزرگ«. 

صفحه         در  نظار«  »شورای  با  رابطه  در  غوربندی  که   را  مهمی  اثرش   ١١٦نکتِه  

آورم:   این میان می  نوشته، در  افغانستان«(  دموکراتیک خلق  تاریخ حزب  به  )»نگاهی 

در که  دیگری  نیروی  نجم    »...  به  مربوط  بود  ساخته  جداگانه  )حزبک(   حزب  داخل 

بود مزدک  احمد  فرید  و  کاویانی  و  الدین  اسالمی  جمعیت  مخفی  اعضای  ایشان   .

 « )تأکید  از ُدربابایی است(.  مربوط به  شاخه »شورای نظار« آن بودند

»مزدک«_این     و  »کاویانی«  که  کرد،  استنتاج   چنین  میتوان   غوربندی   نوشته  دو از 

_ به مثابه  دو بال نامرئی،  »زاغک پنجشیر« را در    .K.G.B عضو کامالً  شناخته شده ی

ساخنت النه متعفن اش یعنی  شورای نظار  در درون جمعیت اسالمی  و تداوم خیانت،  

 رسقت، غارت و جنایات بعدی اش، توان و تحرک ِ  بیشرتی   بخشیدند. 

ی »شورای نظار« در بطن چرکین و پر از کین     بعد از شکل گیری نخستین هستـه       

جمعیت اسالمی، قهـرمان  خو ن و خیانت به منافع وطـن، یعنی مسعود کاهربدار، قرار  

بس   آتـش  آور   رشم  و  ننگین  سال    7داد  یعنی    1983جنوری  اش  اصلی  آمرین  با  را 

رس تأسیس  فالخن  آن،  بعِد  ماه  چند  کرد.  امضاء  روسی  باصالحیت  های  می  جرنال 

)اپریل آورد  در  صـدا  به  ارشا  نظار«  الهی  1983»شورای  موهبت  را  فرصت  آن  پی  در   .)

پنداشته، دست خون آلودش را به طرف انـدراب و »خوست و فرنگ« دراز منود و بر وفق  

)بر      .G.R.Uدستور العمل قبال داده شده ی استخبارات نظامی وزارت دفاع شوروی  

منبی   اش  سالوسانه  ادعای  نقل  خالف  )که  منطقه  در  »سفزا«  و  بردن»سازا«  بین  براز 

قولش خواهد آمد( با سازمان»سازا« و»سفزا« در همسویی قرار گرفت )در مورد وحدت  

مسعود با آنها متاس خواهم گرفت(، و باسالح شوروی و بانک نوت هایی بی پشتوانه ی  

نیده می شد؛ بـه  افغانی چاپ شده در آن کشور، که با شگرد های گونه گون به وی رسا

 توسعه داره اش آغازید. 
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 ا ز ا «:_ » ســــ ٣

 

گرچه در نخستین فراز این نوشتار، از »سازا« )سازمان انقالبی زحمتکشان افغانستان(    

اسمی به میان نیامد ؛ مگرنظر به حضور مخرب و خونباری که این سازمان تروریستی  

دروازی و حفیظ پنجشیری( در وقایع    )بعد از کشته شدن طاهر بدخشی و موالنا باعث

ننگین کودتای  از  بعد  ویژه  به  کشور  سیاسی  ـ  نظامی  حوادث  داشت،    ١٣٥٧ثور٧و 

این  مورد  در  بایست  کرد.   بسنده  »ستمی...«   جناح  دو  هر  نام   تذکار  با  نباید رصفاً 

سازمان منضبط، مخفی، نظامی، سیاسی و اطالعاتی، که باز هم شکل عوض کرده، و  

خا داده  در  توسعه  را  استخباراتیش  و  سیاسی  های  فعالیت  ی  گسرته  هم  کشور   رج 

 است_ولو به طور مؤجز و فرشده_نوشت. 

اش          الزمه  که  گرم  های  آب  به  رهیافت  اسرتاتیژی  مبنای  بر  شوروی  امپریالیزم 

حزب    « بود،  افغانستان  مستقیم_در  غیر  چه  مستقیم،  حاکمه_چه  قدرت  کسب 

را خلق«  محدود    دموکراتیک  غرض  را  الزمه  تدابیر  و  منود.  پایگذاری  ما  کشور  در  

ساخنت و مهار کردن احزاب،  و سازمان های ضد شوروی ؛ نفوذ در داخل آنها؛ ترغیب  

و تطمیع شان در جهت پروسه وحدت  با »حزب دموکراتیک خلق« ، درپی آن ادغـام 

اخه هایی از حزب مذکور را  )به واقع هضم( آنان در  آن حزب؛  اتخاذ کرد.  از جمله، ش

جدا منود. همچنان بعضی از شاخه های جدا شده را )ظاهرا( در تقابل با حزب خلق  

از   قرار داد_که درپهلوی کاروبار اصلی شان، نگذارند که عنارصی دلزده، و جدا شده 

مدار آن حزب،   به سوی دشمنان واقعی سوسیال امپریالیزم روس رفته مبارزه ی شانرا 

آن انقالبی  با  »جمعیت  »کجا«؛  کارگر«؛  »خلق  مثل  ؛  بخشند  اصولی   و سوی  ها سمت 

زحمتکشان«؛ »گـروه کار« و امثالهم. قبل از جـدایی شاخـه های یاد شده از این حزب 

خاین به وطن، و بعد از آن، گـروه ها و افـرادی واقعاً  مرتقی، هوشیار و مبارزواقعی هم  

سیاسی، که خود ناشی از انشعاب در جنبش بین    -یکبودند که بنا بر تضاد ایدئولوژ

املللی کمونیستی  بود، از این حزب،  بریدند و در تقابل انتاگونستیک و آشتی ناپذیر  

مبارزه   به  آن  علیه  و  گرفتند.  قرار  هایش  شاخه   و  فروش   وطن  و  منفور  حزب  آن  با 

ایدئولوژیک پیگیر   و  مبادر   -مستدام  مسلحانه  مبارزه  یا  به  سیاسی،  که  ورزیدند،  ت 

اعـدام  شدند   یا  و  زندانی  قـتل رسیدند. برخی دیگر  به  آنان  از  ای  عـده  همین علت 

مثل »دسته  پیرشو«  که به اثر فعالیت چند تن از اعضای خـاد که به داخل این  دسته  )

نفوذ کرده بودند،  عده ای از اعضای »دسته ...« مذکور گرفتار و اعدام  گردیدند.  یک  



 
  

  24 

ا وی  تن  نام  نوشنت  از  امنیتی  ملحوظات  )بنابر  دسته،   این  در   نفوذی  اعضای  ز 

رصفنظر شد(.  که بار اول در رابطه   یکی از سازمانهای  شعله ای )...( در ماه سنبله  

های    ١٣٥٩سال قفلی«  »کوته  در  ماموریتش  هه  دوما  پایان  از  بعد  گردید.  »گرفتار« 

فرست پشاور  به  و  گردید،  »رها«   نفوذ  صدارت،  پیرشو«  »دسته  داخل  در  ی  و  شد.  اده 

»قید«ش   مدت  دوم،  بار  برای  و  اساس    ٢٠منود.  بر  نامربده_که  گردید.  تعیین  سال 

قانون رهائی زندانیان سیاسی به خاطر »پروسه مصالحه ملی«،  نصف قیدش را سپری   

(  ١٣٦٧نـه منوده بود که رها گردد_گویا با قبول داوطالبانه خدمت عسکری در سال )

پنـج_آن بخش   بهـا رئیس خـاد  بادیگارد داکرتکریم  به حیث  و  »رها« گردید،  زندان  از 

خاد بریاست بها در پایگاه نظامی مرتوک روسها در دامنه کوه  خیر خانه   انتقال یافته  

 .  (بود_ گامرده شد. قرار معلوم خادی مذکور هم اکنون در  شهر نیویارک  اقا مت دارد 

ن از مؤسسین »حزب دموکراتیک خلق« که مردی  بود جدی، با  طاهر بدخشی یک ت 

دانش و استوار و علیه هرگونه وابستگی موضع داشت، تسلط خفتبار و حاکمیت روس  

آنرا در میان  پیروانش   ؛  بر سایر ملیت های شوروی سابق را »ستم ملی« تلقی منوده 

ن بر سایر ملیت ها   من ترویـج و تبلیغ می منود. وی بر  ستم طبقه حاکمه ملیت پشتو 

جمله ملیت پشتون؛   همواره تاکید می ورزید. با همین منشاء اختالف و بسا نقاط نظر  

بنام   ، محفلش را که در میان مردم  با مشی »حزب دموکراتیک خلق«  ناهمگون دیگر 

مجزا   پرچم  و  خلق  فروشان  وطن  حزب  از  بود،  معروف شده  »ستمی«   یا  ملی«  »ستم 

»م به  و  یادشده ساخت.  محفل  زمینه  از  نامربده  منود.  تسمیه  انتظار«  حفل 

 (  به تأسیس » سـازا « پرداخت . ١٣٤٧)درسال

سایر    بر  ها  روس  ستم  و  »حاکمیت  ضد  نظرات  تبلیغ    یعنی  علت،  همین  به  محرزاً 

بزرگ   قدرت  آن  یا  این  به  وابستگی  عدم  در  دولتی،  قدرت  »کسب  وترویـج  ها«  ملیت 

جاد پایگاه های مبارزه مسلحانه، در گام نخست، در کوهستانهای   خارجی، از طریق  ای

صعب العبور بدخشـان و پنچ شیر...« ، بدخشی و موالنا باعث )که بعداً از »سازا« جدا  

(زندانی شده، و در      .K.G.Bشده »سفزا« را اساس گذاشت( به دستور مشاورین روسی) 

 آنجا اعدام گردیدند... . 

چ       به  و  پرداخنت  »عقلی  شفاخانه  از  دروازی  باعث  موالنا  فـرار  چرایی  و  گونگی 

انتقال داده شده بود،   آنجا  به  زندان دهمزنگ  غرض تداوی  از  آباد، که  عصبی« علی 

وکشته شدن یک تن از محافظین وی ؛ همچنان  زخمی شدن محافظ دومی ، که زخم 

اسد احسا ن »غبار«    سبب فلـج آن عسکر  بدبخت گردید؛ هکذا حبس چند روزه داکرت
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در رابطه فرار  موالنا  و دستگیری دوباره موالنا باعث توسط پولیس مخفی دولت کودتا  

شدن   زندانی  مورد  در  اما  ؛  دیگر.  فرصت  به  گذارم  می  را  مینه«  »خیرخانه  منطقه  از 

بدخشی و اعدامش   به اتهام دست داشنت در  به اصطالح کودتای کشتمند بایست به  

 توجه کرد: نکاتی زیر 

به     نیز بود(؛    و »دوست مورد اعتامدش«  سلطانعلی کشتمند )که خرسبره  بدخشی 

مثابه »کودتاچی«، شاپور احمد زی، لوی درستیز وزارت دفاع وداکرت علی اکرب رئیس  

قرار   سیاسی   پولیس  دید  معرض  در  یکجا  خود   با  را    ... و  »جمهوریت«  شفاخانه 

در زندان توظیف میگردد ، تا به کشف بخشهای   K.G.Bمیدهد...  . این عضو اصلی  

)که »سـازا«  علنی  »حزب       .K.G.B  غیر  از  بدخشی  انشعاب  از  قبل  را  عواملش 

از   بعد  مگر  بود؛  کرده  جابجا  طرفداربدخشی  های   حلقه  در   خلق«،  دموکراتیک 

ی انشعاب و تشکل سازمان »سازا« موفق به کشف آن بخشها نگردیده بود( ؛  عملکرد ها

سازمان مذکور در آتیه؛ موضعگیری بدخشی در قبال اعزام نیرو های نظامی شوروی به  

سازمان    آن  رهرب  از  دیگـر؛  ی   نشده  مال  بر  های  برنامه  و  هـا  راز  بسـا   و  افغانستان 

ادامـه  یا  و  اعدام  مورد  در  خـودش   شخص   نظـر  با  توأم  آنرا_البته  پور  را  و   بپردازد. 

م  به   _ راپور کشتمند،  حیـات بدخشی  اساس  بر  ارائـه مناید.  زنـدان  شاورین روسی   

اعــدام  پلچرخی   زنـدان  در  »سازا«  ، رهرب   بدخشی  اعدام   مورد   در  وی  نظر  با  توأم 

 گـردید.

)در رابطه نقش کشتمند در قتل بدخشی، جرنال شاهپور احمدزی وداکرت میر علی   

« رساله  از  رئیس شفاخانه جمهوریت  از عملکرد های    نگاهی اکـرب  ای  پاره  به  مخترص 

K.G.B.   نقل به مفهوم شده است (.    1996« مورخدر افغانستان 

     K.G.B.    مناطق در  )که  دروازی  باعث  بحرالدین  موالنا  و  بدخشی  طاهر  قتل  با   ،

افتخارملیت   پنجشیری_این  حفیظ  همچنان  بودند(،   برخوردار  محبوبیت  از  بدخشان 

ر_ ، نخستین گام عملی را در افرتاق و بهم اندازی ملیت ها  دلیر و وطن پرست پنجشی

واقوام با هم برادر کشور، که در درازنای تاریخ، درهمزیستی و با همی نسبی، زیست  

می منو دند ؛ برداشت.  )هم اکنون  تداوم  خونبار این افرتاق از طرف  »شورای نظار«   

 ...، به وضاحت مشاهده میشود(.  و رشکاء :  حزب »وحدت«، » جنبش ملی اسالمی «  و

اجنت هایش را که در  فرکسیون  جدا شده از حزب خلق_که بعدا     KGBدیگر اینکه،  

به »سازا« و »سفزا« تسمیه  شد_قبالً به خاطر تسخیر هر دو نهاد  از درون، تعبیه کرده  

فرم زیر  را  مذکور  سازمانهای  کرده،  جابجا  آنها  باالیی   و  حساس  مراتب  در  انش  بود، 
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تـدارک   »سفزا«  ذریعه   کابل،  در  را  امریکا  سفیـر  تـرور»دابس«،   زمینه  بعداً  درآورد.  

دیـد؛ زیـرا که از متاس امین_که برقراری روابط نزدیک و دوستانه با امریکا را آرزو می 

از   امریکا، چه  امریکا )که در فن رسنگون ساخنت دولت های مخالف  با  سفیر  منود_ 

سایر اشکال  واژگون سازی،  دارای پیشینه و تجربه کافی بود( شدیداً    طریق کودتا و یا

 می هراسید. و به طور کل از همین سبب متاس دابس با امین را تحت نظر داشت.   

غوربندی نیزدر کتابش : »نگاهی به تاریخ حزب دموکراتیک خلق افغانستان«  به این 

ست خودرا متوازن سازد و با کشور  نکته مهم اشاره منوده است: »امین می خواست سیا

وجود   با  امریکا  بخشد...  بهبود  را  کشور  مناسبات  امریکا   بخصوص  غربی  های 

 هامن کتاب(   ٨٧و ٨، ٦تقاضاهای امین هیچگونه آمادگی نشان نداد...« )صفحات

      K.G.B.     علی از شفاخانه  فرارش  از  )بعد  باعث  موالنا  دوباره ی  گرفتاری  با طرح 

امین را در داخل سازمان »سفزا« ایجاد   -سفیر خشم و انتقام از دولت تـره کیآباد( امت

گیری   شکل  روال  را_به  امریکا  سفیر  گروگانگیری  زمینه  گردید  وموفق  منود، 

توطئــه_توسط  عده ای انتقامجو و نا آگاه از دسیسه پشت پرده ی آن سازمان  ، مهیا  

از زندان رهـا گردانند. ویا در صورت    سازد، که دابس را گروگان گیرند و رهرب شان را 

دیگر   جانب  از  منایند.  مطرح  را  دیگری  خواست  کدام  زندان،  در  باعث  موالنا  اعدام 

تـرور   پالن  نهایی  مرحله  تا  منود،  میدانگاه  وارد  را  داخله  وزارت  رسیع  واکنش  قوای 

که  قطع  (  پیاده گردد. و مرادش  1979فربوری14دابس توسط قـوای مذکور )به تاریخ

برآیند حاصل شود؛که شد.   با دولت تحت حامیتش بود، در  امریکا  مناسبات سیاسی 

اصطالح   به  آنرا  و  داشت  رادررس  اش  همیشگی  تصاحب  خیال  که  را  کشوری  آخر 

رقیـبش   با  آنرا  ی  آزادانه  روابط  توانست  می  چگونه  می شمرد،  شانزدهمش  جمهوری 

بگذا و   ، تحمل مناید  امریکا(  از  )امپریالیزم  را  امین  دولت  دابس  خط حرکی  که   رد 

واژگون   کودتا  با  را   دولتی  چنین   ، آن  غیر  یــادر  سازد،  منحرف  به شوروی  وابستگی 

 مناید . 

یکی    »سفزا«  و  »سازا«  امر  ماهیت  در  »سفزا«_که  سازمان  گروگانگیری  مورد  در 

که  امید  شد،  گذاشته  میان  در  موشکاف  خوانندگان  شام  با  چند    بوده_سخنی 

 »عبورناخودآگاه نگارنده از منت به حاشیه« تلقی نگردیده باشد. 

تانرا به اختطاف )شاید هم قتل سیاسی( توسط »سازا«،         حال به گونه مثال توجه 

 در خارج از کشور جلب می منایم:
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از اعضای سازمان »سازا« زیر پوشش افراد ضد دولتی در زندان پلچرخی        تعدادی 

از پنجشیر، که    بصیر بدروز: مثل آقای عیدی محمد از بدخشان، آقای  فعالیت داشتند

یعنی   شده«،  تسلیم  زندانیان  استخبارتی  داخل»سنگر  در  دیگر همردیفانش  با  گاهی 

ساخنت مشغول  زندان«  صنعتی  و    دستبندو    اُلچک  »کارگاه  درب   و  زندانیان   برای 

  . بود  زندان؛   برای   آهنی  پنجره  و   و دستگیر  میان سلولهای  دروازه  در  هم  زمانی  و 

اشتغال   قهرمان«،   »مسعود  برای  عمدتاً  تبلیغی،  و  استخباراتی  بار  و  کار  به  زندان 

داشت. همچنان برخی از زندانیان  اعدامی  را طبق دستور اطالعات زندان؛ زیر نظر  

 میگرفت .   

اهالی  از  حسین  انجنیر  بیـپنجشیر،    رشیف  برادران  ز  و  نجیب   ،  ... یک  زبیر    ـر) هر 

به   اعدامی،  زندانیان  سایر  با  که  پنـج  خـاد  رئیس  بهـا  یم  کر  داکرت  درایور  و  بادیگارد 

مؤدب،   آرام،  جوان  جان،   امین  رفیقش  و  شد(  ساخته  خارج  زندان  از  اعدام  بهانه  

الله   محبوب  بادیگارد  سمت  به  زندان  از  رهائی  از  بعد  )که  باز  کاراته  و  سیام  خوش 

گردید توظیف  به  کوشانی  زندانیان  رهائی  جریان  در  حسین  انجنیر  شخص  امـا  (؛  

حدود   ملی«  »مصالحه  رهائی   نفر  ٨٠خاطر  قانون  طبق  بر  که  را  محبوسانی  از 

دل   ریفورم  نخستین  مثابه  به  ملی«_  »مصالحه  نسبت  به  )که  زندان  از  محبوسین 

ن  بود(،  شده  نافذ  پوشالی  دولت  طرف  واز  تدوین  فریبانه_تازه  عوام  و  صف  خوشکن 

بودند، که  رها گردند؛ شخصاً   نکرده  قانون مذکور سپری  نافذ شدن  تا  را  حبس شان 

 ضامنت منوده از زندان بیرون  آورد .  

افراد رها شده، به طور کتبی و یا شفاهی تعهد سپرده بودند که در خارج از زندان به   

مام  یعنی )م(  از رها شدگان_  تن  تبلیغ منایند.  یک  احصائیه  نفع »مصالحه ملی«  ور 

مرکزی که  نگارنده وی را می شناخت_تصور می  کرد که با تعهد دروغین می تواند بعد  

از آزادی به خارج از کشور فرار مناید و به ریش تعهد گیرنده بخندد؛ اما تعهد دهنده  

که قیدش بیست سال تعیین شده بود ، بعد از رهائی از زندان و مدتی اقامت در کابل،  

در راه و یا در پاکستان مفقود شد که تا کنون اثری از وی در دست نیست  حین فـــرار  

)کی میداند ، چه تعداد از رها شدگان این گروپ، به  امید آزادی »تعهد«  سپرده و به  

 همین رسنوشت دچار شده  باشند(. 

معلامن،    »دهقانان،  میان  در  مخفی  کار  متوجه  را  نیرویش  بیشرتین  »سازا«  سازمان 

ان، روشنفکران ملکی و نظامی« متنفذین محلی و به گفته دستگیر پنجشیری»  پیشه ور 

 عاملان صیقل شده دین اسالم «  )!( ساخته بود.  
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سازمان_که     کرده      .K.G.Bاین  تسخیر  آنرا   پای  به  تا  رس  از  رهربش  قتل  از  بعد 

رکانه سعی  بود_»اسالم سازایی« را در مناطق مورد نظرش تبلیغ و ترویـج می منود. و زی

می ورزید تضاد اسالم بنیاد گرا را در رابطه با »همسایه بزرگ شاملی« به نقد کشیده،  

همکاری  با قوای تجاوز گر را به نفع صلح وامنیت  در افغانستان، و ثبات در  منطقه و  

 جهان؛ وامنود سازد. 

و  مس        منضبط  زیرزمینی،  نهاد  یک  مثابه  به  این سازمان  که  آنجائی  تفکر  از  با  لح 

دور   انظار  از  طوالنی  های  مدت  میکرد،  عمـل  سازایی«(  »اسالم  )همچنان  اسالمی 

مانده بود. و در متـن مطالب، یا تفسیر و تبرصه جراید داخلی به ویژه رسانه های خربی 

خارج از کشور، اسمی  از آن برده منی شد  )یا به گفته دستگیر پنجشیری: " »سـازا « 

بی تشکل  آغـاز  همواره    از  کشور  نظامی  و  سیاسی  صحنه  در  خویش  صـدای  و  سـر 

" ظهور و زوال..."(؛ مگرسازمان مذکور بعد از    ١٨١حضور و نفوذ داشته است "_صفحه

 مسعود، عرض وجود منود.  -به اصطالح پیروزی برادران جهادی جمعیت اسالمی ربانی

طی رشیف«  »مزار  در  کوشانی  الله  محبوب  سازمان  این  اول  ای    منشی  اعالمیه 

قدرت،   به  اسالمی  جمعیت  رسیدن  با  که  عنوان  این  )تحت  »سازا«  سازمان  »انحالل« 

اعالم کرد. )در ست  مانند   یافته است(  را  رسامً  هـدف غـایی و نهایی »سازا« تحقق 

داود خان؛ به بهانه    ١٣٥٢رسطان٢٦انحالل تاکتیکی فرکسیون پرچم، بعد از کودتای 

اینکه، مرا منامه ح یافته  ای  زب شان در  بیانیه ی »خطاب به مردم« داود خان باتاب 

است، حزب شان را  »منحل« اعالم منودند(. از آن تاریخ به بعد،  برخی از نویسندگان  

 در نوشتار هایشان از »سـازا«  نـام می بردند. 

     K.G.B.   بنا بر مالحظات اطالعاتی، سعی می منود، تا رس و صدای این »بی صدا ،

ا«_که بخشی از آنان را در داخل   »شورای نظار«  توظیف کرده و قسمت دیگرش را ه

از آنجایی که حقایق، که  الله قرار داده بود_ باال نشود.   در همگامی با خـــاد نجیب 

انبوه   میان  از  دارند،  که  ای  شونده  برمال  خصلت  بنابر  هاست،   واقعیت  بازتاب  خود 

ا و  تاریخی،  و رخدادهای  پنهان  حوادث  و ال در الی  ز درون موضوعات بسیار مرتاکم 

ساخته شده ی کنونی؛ همچنان از زیر هزاران خروار  خاک و سنگ ور یگ )هرگاهی  

آن   و  یافتند.   حقایق دست  به  مـردم  جهند.  می  بیــرون  به  باشند(؛  شده  مدفون  که 

رسی جای  به  »مسعوِد  یعنی   روس  استعامر  ی  شده  ساخته  قهرمان     : با  اینکه  ده« 

از اذهان   »ســازا« رابطه  ای تنگاتنگ دارد. روی همین ملحوظ برای زدودن این خرب 

مردم،  مصاحبه ای دیکـتـه شده، راه انداخته شد. تــا از یک سو این نکته در اذهــان  
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تداعی گردد، که رابطه مسعود در گذشته با »سازا« تاکتیکی بوده، و از سوی دیگر عوام 

ا به  را  توسط  الناس  منطقه؛  در  »سفزا«(  و  )»سازا«  دو سازمان  هر  که  برسانند  باور  ین 

 »مسعود قهرمان« نابود شده اند.   

انج عضو  مینوی  و  منصور  )پرسشگران  زیر  پاسخ  و  پرسش  به  که  بود  خواهد  من  بهرت 

سوال (  توجه کنیم:   ٨٥و  ٨٤میثاق خون« شامره  نویسندگان کشم بدخشان نرشیه » 

   از مسعود:

بنا   ها "  »سفـزا«  و  رسان»سـازا«  با  روابطی  گذشته  در  شام  منترشه  های  گزارش  بر 

داشتید، دست آورد تان از آن مالقات ها چه بود؟ در حالی که ما شاهد درگیری شدید 

  ] ُدربابایی  ـ  واقعی جنگ مقاومت  مبارزان  و همیاری غرض رسکوب   بخوان وحدت   [

 نگ های اخیر بوده ایم.  میان شورای نظار و نیرو های »سـازا«  در ج

مسعود:"  رهربان    جواب  جانب  از  عمومی  عفو  اعالم  و  شوروی  قوای  خروج  از  بعد  "ما 

و مردم دست   ا سالم  با  از دشمنی  تا  ها خواستیم  و سفزایی  از سازایی ها  تنظیم ها 

طریق  از  مجبورشدیم  ما  و  نپذیرفتند  متأسفانه  ولی  بپیوندند،  مجاهدین  به  و  بردارند 

 ق را از وجود آنها تصفیه منائیم "  جنگ مناط

اثرش »دشنه های رسخ « در این مورد چه می    ٨٣در صفحه   ودان حاال می بینیم که   

« جوخه  نویسد:  روسها  اپراتیفی  حلقات  استشاره  بنابر  ملی(   )ستم  آنها  از  ...بخشی 

 « جوخه با احمد شاه مسعود پیوسته بودند 

در       اینان  اشاره شد که بخشی  باال  اعضای  در  تـقرر  قرار داشتند،  با خـاد  همگامی 

های   سمت  به  کاوه   اسحاق  و  کوشانی  الله  محبوب  بغالنی،  بشیر  یعنی  آن  رهربی 

کابینه کشتمند،   در  صنایع  و  معادن  وزیر  و  عدلیه  وزیر   ، پالن  وزیر   ، صدارت  معاون 

دارد_   ادامه  نیز  اکنون  تا هم  این همکاری در گذشته ها_که  بوده  مثال بسیار روشن 

 می تواند.  

اسالم   ماشین  همین  از  نجیب  ی  شده  خادی  دولت  نازدانه  های  مال  بیشرتین 

تقسیم   مذهبی  ی  ها  نهاد  سایر  و  ها  خانقاه  مساجد،  در  شده،  بیرون  سازی»سازا« 

شدند. حتی باالی منرب مساجد  در کشور های اروپایی و امریکایی )مثالً»نیویارک«( به  

یش از »شورای نظار« به خصوص از»رهرب کثیرالعباد«  سمت خطیب، خزیدند و به ستا

آن پرداختند. و به خاطر کشف القاب نوین و ابداع صفات و کامالت تازه و غنای هرچه  

تا   رفتند،  فرو  آوری  سکر  تفکر  و  تعمق   به  کاله«  »کـج  نام  پیشوند  و  پسوند  بیشرت 
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راه می رفت«  معتقد    هموطنان  مهاجر شانرا  بفریبند و به  »مردی که بروی آب دریا

 سازند.. 

ثـوِر بسیاربسیار سیاهرت از هر   ٨در رابطه با عملکرد اینان در  جمعیت اسالمی  قبل از  

سیاهی، در بحث »شورای نظار« تذکار شد؛  اما بعد از آن تاریخ ننگین، بایست اضافه  

که رواب    .K.G.B  منود  تشکیالت  در  را  خاد_  »سازا«_قسام  محیل  و  مهم  ط  اعضای 

خارجی دولت ربانی ـ مسعود با کشور هایی دارای روابط دیپلامتیک جابجا کرد. و از 

ایشان به حیث سفیر و سکرترو... استفاده منود )به مثل: انجنیر ایشان عریف، لطیف  

 پدرام _ هم اکنون غالم سخی غیرت مناینده رسمی دولت در مسکو _ و امثا ل آنها(

به »سازا  پایان منت مربوط  نوشتار  در  از  پاراگراف مخترص  باز هم  پوزش(،  با  البته   (  »

  ،  ...  « گنجانم:  می  را  »     .K.G.B)برزین(  عنارص  اسالمی،   جمعیت  تشکل   بدو  از 

از تشکیل »سازا« به گروه بدخشی اتالق میشد     -ستمی«  ] »ستمی« : نامی که قبل 

منطقه   مشرتک  عالیق  دارای  ربانی  استاد  با  که  را   ] در  ُدربابایی  بودند،  قومی  و  ای 

تجزیه   اشتیاق  آتش   در  که  مکار  و  گر  ریوه  عنارص  این  داد.  قرار  او  حوش  و  حول 

کشور)چنین  مباد !( می سوختند و در فن تشکیل سازی، فرکسیون بازی و گرد آوری  

اطالعات برای امپریالیزم شوروی، تجربه »حزب دموکراتیک خلق« را  پشت رس گذاشته  

 کار و بار تحزب یاری منودند.   بودند؛  او را در

طور    آنهم  با  داشت،  قبلی  آگاهی  عنارص  این  اصلی  هویت  از  آنکه  رغم  علی  ربانی 

و تجربه این عده نیاز مربم احساس   معروف خودش را منی خاراند؛ زیرا که به مهارت 

می منود. و از جانبی دیگر با زیرکی مال گونه اش حساب روز مبادا، یعنی خویشاوندی 

]  سی استاد  فوق  علت  دو  بر  مزید  داشت.  نیز  را  اش  بزرگ شاملی«  »همسایه  با  اسی 

»خوش  های  چاخان  این  مداحی  از  دربابایی[  ـ  طلب  ناز  و  گر  کرشمه  صدا،  نازک 

رقابت ی   به  با همدیگر  پایان« اش  بی  و »دانش  نیکو«  برخورد« که در وصف »خصال 

مثابه »رهرب   اورا به  و  آوری می پرداختند  و  خنده  و رئیس بی چون  بی همتای جهاد« 

چرای دولت آینده افغانستان  ستایش می منودند و با مالیمت یک روانکاو ، کمپلکس  

لذت   دادند؛  می  نوازش  را  او  بینی«  رهرب  »خود   و  حقارت  های   عقده  و  روانی  های 

خاص و بی سابقه می برد. این عنارص روس پرست با رس انگشتان سفید و ظریف خود   

شخصیت سیال »استاد سخن« را به بازی می گرفتند، تا روزی از وی مال بنویس  موم  

سیاست خونبار امپریالیزم شوروی دیروز، وامپریالیزم کجکول به گردن کنونی روس، در  

 «.   افغانستان بسازند
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 _ » قهرمان ملی« در آیینه ی محدب چند نرشیه: ٤

 

ش در افغانستان )هرچند غیر مستقیم( از  امپریالیسم روس به خاطر تداوم سلطه ا       

آنعده افراد و اشخاص علنی، یا مخفی، مربوط به احزاب وابسته ی قبلی اش در اکرث  

دارای    شان  اوطان  در  که  اروپایی،  و  آسیایی  های  کشور  ویژه  به  جهان  های  کشور 

و  موقف و مشاغل مختلف_از »فیلسوف« وسیاستمدار و ژورنالیست گرفته، تا نویسنده  

شاعر و هرنمند و ..._ بودند، و تاکنون وابستگی ننگین شان را با آنکشور حفظ  کرده  

اند )فرهنگیان و اجنتان دولت هایی دارای پیوند های سیاسی، اقتصادی و نظامی با 

روسیه ؛ من جمله جمهوری اسالمی ایران_مزید بر حزب توده و اکرثیتی ها_ نیز شامل  

اِغفال و تحمیق مردم شکنجه شده و بیدفاع  این طیف می باشند(؛ خواست   تا غرض 

ما،  نقاره ِ میان تهی کیش شخصیت مسعود  را با رضبات قلم های  وابسته و خریده  

شده  ی شان به صدا درآورند، و با این شگرد وی را »قهرمان ملی« افغانستان جــازده، 

نگهدارن قدرت  در  را  آدمکشش  و  چپاولگر  شیاد،  فروش،  وطن  از  باند  )شامری  د. 

داره   و  مسعود  خرید  و  اندازی  دانه  پالیسی  مبنای  بر  نیز  غربی  سیاستمداران 

اش_غرض پیشربد مقاصد نظامی و سیاسی و اقتصادی شان در افغانستان_در این هیا  

از عوامل  سیاسی و استخباراتی و وابسته های  جهانی حریف به زانو   هوی تبلیغاتی 

های بلند آوازه و معتربشان، و یا در مصاحبه هایشان،     نشسته، عقب منانده، در رسانه

وی را به ستایش گرفتند؛ مانند: داکرت بارنت روبین کارشناس امریکایی در افغانستان،   

پیرت تامسن مناینده سابق امریکا در نزد مجاهدین، برت هنس معاون سفیر امریکا در  

 بلجیم و امثالهم(.  کابل و لویی میشل معاون صدراعظم و وزیر امور خارجه

که   گریگوریان  تیب  جرنال    : آور  تهوع  تبلیغات  همچون  از  چند  ای  منونه  اینک 

رسسختانه   مسعود  مجاهدین   " گوید:  می  داشت،  عهده  به  را  عملیات  فرماندهی 

از این با جنگی که چنین دلیری و شجاعت به خرچ داده  جنگیدند. رسبازان ما قبل 

 شود، بر نخورده بودند. "  

 کتاب »حقایق پشت پرده تهاجم شوروی در افغانستان« از سلیک هری سن(.) 

می      افغانستان  در  شوروی  منایندگان  بود   گفته  خربنگاران  به  مسعود  ها،  بعد   "

در دوره ای که یوری ورونتسف  سفیـر شوروی در کابـل   » خواهند با او به توافق برسند  

و خواهش کرد یا با او دیدار کنم و اعالم داشت  بود، او ده ها پیام و نامه به من فرستاد  
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  «   ، آماده است در هر جائی که مـن بخواهم، بیاید؛  مگر من با شوروی ها دیدار نکردم

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

بی    شاه مسعود  احمد   " نوسد:  مورد چه می  در  بوریس کروموف  ببینیم جرنال  حال 

هوشیار   خیلی  در  تردید  که  استعدادی  به  نظر  مجاهدین،  رهربان  دیگر  از  و  است 

سازماندهی امور نظامی دارد، برجسته تر می باشد، انسان نهایت با اراده و پر شوری  

است. در حل مسایل که رویا روی او قرار دارد، از هدفمندی و پیگیری  خارق العاده 

وازن قوا را با فراصت ارزیابی ای کار می گیرد. هنگام پیشربد عملیات رزمی، اوضاع و ت

میکند و توانایی آنرا داردکه بطور  مستقل تصمیم گیری کند. او خیلی برده بار است،  

خیلی ساده لباس می پوشد و کوشش میکند از حواریون خود تفنگ نگیرد..." )صفحه  

 کتاب »مرد استوار...«(.  ٢٥

ف ذات مسعود می نویسد: "  آقای کپالن، با دوستان دیگرش به رقابت پرداخته در وص  

احمد شاه مسعود را باید در قطار بزرگرتین  رهربان نهضت مقاومت قرن بیستم حساب  

شکست   را  خود  دشمن   چیگـوارا   و  هوچیمـن  تیتـو،  مارشال  مانند  مسعود  کرد. 

نهضت   دوران رهربی  در  با ساحاتیکه  مقایسه  با  بود  او  در ترصف  که  ای  داد...ساحه 

تیتو، مائو تسه تونگ، هوچیمن و چیگوارا قرار داشت، بیشرت زیر فشار  مقاومت مارشال  

مسعود متام پیروزی ها و موفقیت های خود را بدون تخلف  حمالت دشمن قرار داشت.  

داد)!؟(   انجام  برش(   )حقوق  انسانی  حقوق  صفحه  از  )مندرجه  »مرد    ٣٠٧"   کتاب 

 ازُدربابایی(.   -استوار...« تاکید برجمله اخیر

احمد شاه مسعود سمبول مقاومت...«، »مسعود قهرمان افسانوی نیروهای مقاومت«؛  "   

»فرمانده مسعود...یک انقالبی که مائوتسـه تونـگ، چه گـوارا و رژی دوبـری را بخوبی  

 می شناسد« ؛ 

سپری   قران  تالوت  بدون  روزی  »مسعود  نظیر«؛  بی  اسرتاتیژی  کارشناس  »مسعودیک 

ش کیهان  )روزنامه  از١٤شنبه   ١٦٥٧٤امره  نکرده"  نقل  به  گزاری   -مرداد  خرب   ...

 فرانسه.( یا )مندرجه » مرد استوار...«(. 

 کتاب»افغانستان...«(.   رهربافسانـوی")اولیورروانویسنده د"مسعو      

باز هم مطلبی از لیاخفسکی در باره رهرب کـج کالهـان  شورای نظار : " داکرت نجیب   

های زیاد کرد تا از طریق شبکه های پیچیده خاد خویش در دوران ریاست خــاد تالش 

مسعود را از رس راهش بردارد )نوشته لیاخفسکی در مورد »کامران« از منت همین نقل  

قول حذف شده، زیراکه قبال به آن پرداخته شده است(، یک جـوان دیگر هم که با خود  
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پنجشی  اهالی  از  )یکی  »ناچـار«  ضابط  با  و  بود  آورده  جوان  تفنگچه  داشت  رابطه  ر( 

اعرتاف منود می خواست با مبب ساعتی و کنرتول از راه دور جیپ روسی مسعود  را  

موقع سوار شدنش منفجر کند. به او گفته شده بود پس از آنکه عملیات را با موفقیت  

 انجام داد  هلیکوپرتی او را نجات خواهد داد.." .             

نوشته ی جرنال روسی و ... را می گذارم به خوانندگان  نقد، بربزرگ سازی مسعود،  از  

از آنجائی که درج نقل قول هائی بیشرت، این نوشتار را به درازا می کشاند،   بادرایت. 

رصفاً، در همین رابطه، با آوردن مطلِب   بسیار مضحک و خنده بر انگیز، از اثــر ی با 

فغانستان در چنگال خونین کمونیزم«  زبان ملپنیزم ِ  آقای شکرالله »کهگدای«، یعنی »ا 

 در مورد بزرگ سازی مسعود؛ بسنده می شود. 

من احمد شاه مسعود پنجشیری هستم ولی احمد شاه "  در اثر مذکور، در زیر عنوان  

 چنین آمده است:    " مسعود نیستم 

یک هم اتاقی دیگر ما در »پنچ اتاقه« زندان صدارت یعنی در بیخ گوش سلطان علی    »

اهل   کشتمند شاه  احمد  کابل،  در  بلشویک  روسیه  مزدور  حکومت  صدراعظم 

او کارمند ریاست   پنجشیربود. جوان دالور  و میانه قد، خوش صحبت و بسیار خوب. 

هوائی ملکی بود.  حکایت میکرد که سه بجه شب اطراف خانه شانرا در شهرآرا عسکر و 

ر و به زندان صدارت آوردند و  تانک گرفت و او را به بسیار شن و فت از خانه اش گرفتا

او داد می زد که بلی   هی می زدند و شکنجه میکردند که احمد شاه مسعود است.   

احمد شاه مسعود پنجشیری است ولی قوماندان احمد شاه مسعود نیست. شب های  

زیادی حرف او را کسی باور منیکرد و چنان شکنجه اش میکردند که هربار ی که برای  

اتاق می بردند، از هم اتاقی ها کپـه نصوار تقاضا میکرد و نصوار را قورت   تحقیق اورا از

هامن   به  را  شکنجه  رضبات  و  سازد  می  حس  بی  را  او  نصوار  که  گفت  می  و  میکرد 

شدتش حس منی کند. در هامن چند روزی که در هامن اتاق بودم ، آنقدر این احمد  

بدنش زرد و کبود شده بود و یارای    شاه پنجشیری بیچاره را زدند و  کوبیدند که متام

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

هر احمد شاه مسعود را که میافتند می زدند و می کوبیدند تا اگر احمد شاه اصلی را 

بیاورند چنگ  و  به  زدند  و  گرفتند  عوضی  را  شاه   احمد  چند  که  داند  می  خداوند   .

و شاید هم چند تای را  اعدام کرده باشند. تا اگر در بین یکی از این ها    شکنجه کردن

  ...« ؛  باشد.«  بوده  اصلی  مسعود  شاه  شیر  احمد  بخاطر  نجیب  بربک  شیاد  حکومت 
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پنجشیر با پنجشیری ها دشمن بود که فقط بخاطر پنجشیری بودن ، پنجشیری ها را 

 .  « ... )!(میگرفت و به زندان می انداخت

هامن اثـر یا به واقع   خزعبالت نامه ای که با زبان ملپن     ١٦٧و   ١٠٨،  ١٠٧  )صفحات 

 تاکید ازُدربابایی(.  -آرایش شده است 

آقای  یعنی  نامه،  این چرنـد  الله  نویسنده   خـاد   شکر  فعال  که خود عضـو  کهگدای، 

تغال داشت  بوده و در داخل زندان به فعالیت های سیاسی ـ اطالعاتی )جاسوسـی( اش 

)در زندان پلچرخی، نخست شعله ای ها ،که وی را  از سالها قبل به مثابه  عضو »ضبط  

استادان   آن  متعاقب  و  شناختند،   می  خـاد،  عضو  ها  بعد  و   شاهی  ارگ  احواالت« 

ایشانرا  در ساحه   استادان،   زندانی شدن   از  قبل  ، که  را  پوهنتون موصوف   معروف 

داشت،    نظر  تحت  رشف    پوهنتون  گران  شکنجه  و  مستنطقین  بودند(،  کرده  افشـا 

باخته و وطن فروش خاد را  خیلی ها احمق و کودن وامنود کرده، که گویا احمد شاه  

مسعود را از یک زندانی هم نام وی از اهالی پنجشیر، تفکیک و شناسایی نتوانسته، و  

ت کوبیدند،  می  و  زدند  می  یافتند  می  که  را  مسعود  شاه  احمد  شاه  »هر  احمد  اگر  ا 

بیاورند«.   چنگ  به  را  اصلی  صـافی  مسعود  قیـوم  مثل  گرانی  بچِه  »  عبدالله ؛  شکنجه 

»رسور به  مشهور  کوهستان  اوستاکاران  ی  قریه  باشنده  رقصنده«  ؛عبدالله  حمیـد    « 

« )برادر  جالد امین »« معروف به دست دراز »  امیـن « ؛حمید کومه کتهمعروف به » شتـاب

مشهور به  لطیف رشیفی    « آمر سیاسی وزارت داخله کارمل(؛روق زردفاپرچمی مشهور »

«،  قاسم خان عینکمشهور به »  قاسم« )که ازهر جالدی جالدتر بود(؛   شاگرد مسرتی »

« کارتونیک یا  تحقیق؛    غنی« مدیر قسم سه؛  قاسم  داکرت کریم پرچمی رئیس عمومی 

پنچ؛    بهـا خاد  غفاری »رئیس  مواسع  بعداً  سه،  قسم  مدیر  اختصاصی «  ثارنوال  عاون 

_که   دیگر  ی   باخته  ورشف  کشته   وجدان  مستنطق  ها  ده  و  مومـند  نعیم  ؛  انقالبی 

آمد_،  طور   این قلم خواهد  از  این وطن فروشان هـرزه  در نوشته های بعدی  اسامی 

به   سد  بر  چه  کردند،  می  تشخیص  هـوا   در  را  کـبوتران  نوعیت   و  جنسیت  معروف 

مدارج و مراتب ده ها بار باالتـر و »واالتر«  از آنان، در خدمت  شناخت مسعود  که در  

 سوسیال امپریالیزم روس قرار داشت.  

»کاروان«  پـف  (شکرالله کهگدای)   نارش  هر کجا  در  را  بودنش  ژورنالیست  که شیپور   ،

می کند و از به اصطالح زندانی بودنش می الفد؛ با دیده درآیی  »اوسانه« و »سی سانه«  

ساخته اش را از چشمدید هایش در زندان، وامنود کرده، آنرا به جای واقعیت ی خود  

 می نشاند. 
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    ود در نشــرات :یــت اصلی مسعــاب ماهاز تــ_ ب ٥

 

تکانی    ١٣٥٢رسطان٢٦کودتای       نخستین  رساند،  قدرت  اریکه  بر  را  خان  داود  که 

و   قبایل،  اقوام،  ها،  ملیت  سنتی  و  باهمی  همزیستی  که  لرزه  بود  به  را  کشور  عشایر 

، که با مجـوز و کمک  ١٣٥٧ثــور ٧ درآورد. و پی آمد آن، یعنی کودتای ننگین و خونبار

شوروی پیاده شد ، اجتامع نسبتاً آرام و مختلط را چنان تکان های شدید و وحشتناکی 

وحدت   از همپاشی  داشت.  بر  انگیزی  هـول  درِز  و  تـرک  ابعادش  متامی  در  که  داد، 

م و  نسبی  کشت  عداوت،  و  شقاوت  شقاق،  و  نفاق  گرفت.  آغـازیدن  اقوام  هاو  لیت 

 کشتار، جا گزین آن گردید؛ و از هر تـرک و درز قبلی خـون فـوران زد.  

و   و چاکرت  بار چاک  هـزاران  را  درِز خونین  و  تـرک  این  ارتش گرسنه شوروی،   تجاوز 

الیسم روس_ به واقع  امـر_علت  خون افشانرت  گردانید. کودتـاهـا و تجـاوز ارتش امپری

های   )داره  امریکایی«،  »اخـوان  تهاجـم  یعنی  بعـدی،  معـلول  منـایش  در  شد،  العلل 

به   متجاوز  و  قـواد  فروش،  آدم  و  قاتل  انداز،  بر  ومدنیت  فروش  وطن  وغارتگر،  رهـزن 

ناموس هموطنان تیر خورده ی ما(؛ و اخـوان روسـی )داره جمعیت اسالمی، در مرکز  

این اجنت پرورش یافته استخبارات    -»شورای نظار«، به رس باندی احمدشاه مسعود  آن

؛ که ملیت ها و اقـوام  ثـور    ٨( بـه کـابل اسارت کـشیده در  .G.R.U وزارت دفاع روسیه

ما  تاریخ کشور  آنرا  و قصـابی کردند که مثال  بدآنـگونه تسلیخ  و عشایــرو... کشـور را 

وحدت   کـه  ؛  ندارد  زمین  بیاد  رس  این  باشندگان  کلـیه  همـی   با  زیسـت  و  نسبی 

منی   آنرا  منونه  که  پراگـندگی منودند،  و  افتـراق  دچـار  آنچنـان   ، را  شـده  سوختـانده 

 توان در رشایط موجود_در هیـچ کشور جهـان_نشـانی کـرد.

دستان    مـا،  تـاریخی  مثـال  بـی  ارزشهای  متام  و  ومعنـوی  مـادی  فرهنگ  تباهی  در 

باند  آ  پلید  دستان  یعنی  ما،  دفاع  بی  و  گناه  بی  هموطـن  هـزار  دهها  خـوِن  به  غشته 

جمعیت اسالمی  در مرکزش »شورا نظـار« به آمریت مسعود و خلف »بی وفایش«  قاسم  

فهیـم )که در ریاست خــاد شش آمریت تحقیق پست مهمی داشت و از هامن ریاست  

از فرستاده شد(، کمـرت  نظار«  مـزاری، سیـاف، محقق، خلیلی،    به »شورای  حکمتیار، 

 مال عمرو رشکا نیست . 

امپریالیزم   منافع  از  دفـاع  سنگر  قهرمان  این  مورد  در  نشـرات  که  دید  خواهیم  حاال 

 روس؛ به چــه نتایجی دست یافته انـد:  



 
  

  36 

یکجا می   ما،  در کشور  امپریالیزم  و  استعامر  نیرنگهای  به کشف  تشنه  با خواننده ی 

در     .K.G.Bرساغ پانویس رساله ی » نگاهی مخترص به پاره ای از عملکرد های  رویم به  

قرار معلوم نویسنده این رساله بعد از بازنگری مجـدد،   )  1996افغانسـتان « مورخ  اکتوبر

 نوشتـه ارشا در بار دوم وسیعاً  تکـثیر و به دسرتس خوانندگان خواهد گذاشت(. 

ا فوق  نویس رساله  زیر  ریچارد سن    »  لذکر چنین درج شده است:در نخستین  بروس 

ژونالیست امریکایی که مقاالت او در باره افغانستان از دوازده سال باینطرف در جراید و  

منوده  نرش  آنرا  نیز  افغانستان«  آیینه  »مجله  و  است  رسیده  طبع  به  امریکایی  مجالت 

یکی از سفر هایش  است، بعد از فروپاشی شوروی، وی چندین بار به روسیه رفت و در  

در باره مناسبات احمد شاه مسعود با روس ها را باخود به      .K.G.Bیادا شتها و اسناد

« امریکا به انگلیسی تـرجمـه کرده و برای نرش به  دامریکا آورد و در یونورستی »هـاروار 

  ٢٩دسرتس »مجله افغانستان« گذاشت، چنانچه قسمتی از مقاالت موصوف در شامره

اف )صفحات»آیینه  آن  آخر  قسمت  در  نشـر شد.  انگلیسی(  )بخش    ١٨  –١٦غانستان« 

مورخ   راپور  است:    1992اپریل  13اصل  آمده  چنیـن  در    " (  که  پنج  دریا  باالی  پل 

دارد بدون شبهه حیثیت طفل مولود   به شوروی جریان  افغانستان  اشکاشم در رسحد 

سال اخیر  در  پـل  این  دارد...  را  شوروی  نظامی  سپاه    1979تصورات  شد،  ساخته 

عنوان صفحه آورد.  پـل  این  با  را  صلـح  دفعتــاً  احمد شاه مسعود  تعداد    ١٧قوماندان 

از بادیگارد   کثیری اسیران جنگی شوروی در سپاه مسعود خدمت می کنندو یک نفر 

از اوکراین شوروی بلوک مرش سابق قـوای هوائی که  های شخص مسعود عسکریست 

است  شده  »مسلمـان«  با  اکـنون  مسعود  رابطـه  در   ،K.G.B.   هایی فکـت  و  اسـناد  

 زیادی در اخبار و جراید منتشـر شـده؛ به مثل... ".  

 

 _ مروری بر مجله آیینه، کتاب غوربندی، مصاحبه شکورزاده و ... ٦

 

)شامره  افغانستان  آیینه  صفحات1995مورخه   ٤٥مجله  »مسعود  ٤٦و   ٤٥  ،   باره  در   )

یل توجه تانرا به آن جلب مینامیم:  " جهانگرد خرب چین بزرگ« مطلبی دارد،که در ذ

اروپا... خربی با خود آورده است که...وی گفت: این اخبار که فعال از جوش   از  ما... 

افتاده، ولی مزه خود را هنوز حفظ کرده است، من از دهن یک کمونیست کابلی بیرون 

آ  با  توأم  را   خودش  معلومات  خالصهء  گفت:  می  که  یک کشیدم   با  مالقات  از  نچه 

به کمونیست   روسی  میدهد.  جرنال  ارائـه  است،  اخذ  کرده  در مسکو  روسی  جرنال 
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از بین منی بردیم؛  شکست خورده کابلی اظهار منود: ما احمد شاه مسعود را نه تنها 

بلکه او را تقویه هم می کردیم، زیرا وی نفـــر خود مــا بود و پالن دوم این بود که اگر  

اینهمه جنگها برای چه بود؟_در  نجیب   سقوط کند، مسعود جایش را پر مناید._ پس 

حقیقت ما با دار و دسته حکمتیار که خیلی متعصب و کهنه خیال وبسیار جاه طلب و  

انتقامجو است در سطح کشور می جنگیدیم ولی با مسعود جنگهای تاکتیکی داشتیم  

او به حیث یک قوماندان رس سخت بیشرت   تبارز کند )منظورش از جنگ  تا شخصیت 

های تاکتیکی، مانور هاییست که هدفش بر انداخنت حریف نباشد( ما پذیرفته بودیم  

مستقیم   غیر  رابطه  دولتی  امنیت  مندان  کار  از  زیادی  عدهء  با  مسعود  احمدشاه  که 

تسلیم داده می   ریاست  هفت  به  اعضای خاد  راپور هاییکه توسط  ایجاد مناید. متام 

اون اول ریاست امنیت دولتی که از اهالی پنجشیر بود )برادر فرید مزدک  شد ، به مع

عضو بیروی سیاسی رئیس سازمان جوانان، معاون حزب وطن( تسلیم داده می شد و او  

وظیفه داشت که این راپور ها را تلف کند... بیاد دارید که داکرت منوکی منگل، کارمند  

از دوستان نجیب بود با امنیت دولتی که یکی  تا  اعزام شد  به پنجشیر  به دستور ما   ،

گروگان   مسعود  توسط  وی  که  گردید  اعالم  ظاهراً  ولی  کند،  کمک  رفقایش  و  مسعود 

گرفته شده است. مدتی بعد دولت کابل منوکی منکل را به کمک شوروی آزاد منود وما  

وزارت . دهها کارمند مهم  پــول گـزافی به مسعود فرستادیم  بهــانه،  امنیت    به همین 

دولتی گاهگاهی به همین شیوه توسط مسعود گروگان گرفته می شدند. عبدالحمید  

معلوم الحال )معاون رئیس جمهور( عضو ارتباطی بود، که به وسیله او      K.G.Bمحتاط  

( به وی وظیفه داده شد تا  1991با احمد شاه مسعود متاس بعمل می آمد. باری)درسال

د و ضمن مالقات به وی اطمینان دهد که فعال کرسی  با طیاره مخصوص نزد مسعود برو 

وزارت دفاع برای وی محفوظ است. احمد شاه مسعود در ختم مالقات و هنگام وداع،  

جعبهء ظریفی را به محتاط اهـدا کرد  که محتوی حمـایل گردن زمـرد بود و میلیون ها  

ناچیز   تحفهء  این   « بود:  برایش گفته  . مسعود  ارزش داشت  به  افغانی  از طرف من  را 

ینگه ام بدهید .« ) ینگه اش یعنی خانم عبدالحمید محتاط !(. روی همین ارتباط بود  

نجیب،   از  سقوط  بعد  قرار  که  مسعود  (بخدمت  ها  پشتون  استثنای  )به  خاد  اعضای 

جون    گرفتند  و  مـی  ماه  در شامره  یـن  بـرز  آقای  بقلم  مورد  در همین  هـم  )حرفهایی 

م  1993سـال   »دست  جریده  نـام  تحت  ولـس،  خـورجیــن    .K.G.Bجـاهد  درون  در 

جمعیـت درمـانـده« منترش شده است(  بعد از سقوط نجیب، حکومت بدون جنجال به 

دست مسعود افتاد و طوریکه شاهد بودیم، متعاقباً وی به حیث وزیر دفاع تعیین شد.  
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ا احمد شاه  مسعود  هامنگاه یک تن از ژورنالیستان تاجکستان در نخستین مصاحبه ب

مسعود   داشتید.«   ارتباط  روسی  جرناالن  از  یکعده  با  شام  که  داریم  ع  »اطال  گفت: 

اعرتاف کرد: »... بلـی ... آنان  معلومات بیشرت ی مبن می دادند!« )این اعرتاف رسامً  

از طریق تلویزیون افغانستان منترش گردید.( شاید آقای مسعود تصور می کرده است  

اع این  روسی  که  جرناالن  )حتی(  گویا  که  کرد  خواهد  تولید  را  ذهنیتی  رتاف رصیح، 

!  ناگفته نباید رفت که  س او بوده اند! عجب زمـان اییسـتاجنت و رس سپرده و جاسو 

 . جمعیت  مربوط به  مسعود، به نـام »زاغ سفید« نامیده می شد. " 

ارتباطا     بر: »... روی همین  از منت فوق مبنی  از سقوط  بر جمله ای  بعد  ت بود که 

نجیب، اکرث اعضای خاد )به استثنای پشتونها( بخدمت مسعود قرار گرفتند «؛  می با  

 یست درنگ کرد.  

از آغازین روز  « در مورد  انتقال اعضای خـاد به داخل جمعیت ربانی ـ مسعود  )بـرزین»

 به وضاحت روشنی انداخته است.   های تشکل این  باند منفور(

قلم،    )همچنان  این  خـاد  مخفی  های  نیروی  که  ورزد  می  تأکید  واقعیت  این  بر  نیز 

و پنهانی،  نـه تنها به درون جمعیت   تشکیالت ماقبل آن(، در یک جنگی بی رحامنه 

اوایل   از هامن   تشکیالت ضد شوروی،  داخل سایر  به  استثنا(   )بدون  بلکه  اسالمی؛ 

اده  شدند.  هر گاه جریان انتقال؛ ، انتقال د    .G.R.Uو     .K.G.Bتشکل آنها،  توسط  

 کـند و یا تنـد می بود؛ ولـی توقـفی در آن به مشاهده منی رسید.  

قبل از پروسه »مصالحه ملی«، سوسیال امپریالیزم روس  بیشرتین نیروی های   مخفی  

ملیتی،   تعلقات  برمبنای  ارشا  خادی  غیر  و  خادی  مزدوران   یعنی  مخفی،   نیمه  و 

آنان را از طریق کانالهای قبال    قـومی، زبـانی، منطقـه ای و... ، تقسیم بندی منوده، 

؛ فرستاد.   اعضای پشتـون    ... و  ، تنظیم ها، سازمانها  به داخل احزاب  ساخته شده 

وجدان   سیاِف  باند  و  آشام  خون  حکمتیار  اسالمی  حزب  داخل  به  عمدتاً  خـاد،   تبار 

روی های خـاد،  سازمانداده شده توسط  فروخته و... ، جابجا شدند؛ هامنطوری که نی

سلطانعلی کشتمند و برادرش اسد الله کشتمندو... ،  در درون بانــد وحـدت، یعنی در  

پهلوی وحدتی های وابسته به »واواک« جمهوری اسالمی ایران خزیدند. و خادی های 

پوشش  ازبک زبان افغانستان همرا ه با ازبک های فرستاده شده از ازبکستان_که زیر  

ازبک های افغان درخـاد و در زندان های دولت دست نشانده و سایرنهاد های وابسته  

به آن فعالیت می منودند_ در زیرنظارت  عبدالحکیم رشعی ، بعداً در زیر دامن خونین  

 قصاب مشهور دوستم و رشکای پرچمی و غیر پرچمی اش ؛ موضع گرفتند. 
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«، در    درافغانستان     .K.G.Bاز عملکرد هاینگاهی مخترص به پاره ای    به قسمتی از»

 همین رابطه  توجه کنیم: 

سپرده    رس  اساساً  سوسیال امپریالیزم روس از اوایل تشکل »حزب دموکراتیک خلق«     »

بودند،    ترین اقوام مختلف کشور  و  ها  ملیت  به  که منصوب  را  مرکزی   کمیته  اعضای 

راد از ملیت ها   و اقوام مختلف  کشور،  توظیف  کرده بود،  که مزید بر جلب و جذب اف

در حوزه های تحت پرورش  و آموزش خود شان  و یا سایرمسئولین   حزب،  فقط افراد  

قابل اعتامد از ملیت ها و اقوام منصوبه ی خود شانرا_مجزا از حیطه  دید سایراعضای  

منوده،  حزب، حتی اعضای بیروی سیاسی ، به طور کامالً رسی و مخفی  سازماندهی  

استخباراتی های   فعالیت  که    -وگذارش  خود،  رابط  اعضای  به  رصفاً   آنانرا  سیاسی 

افراد    این  از  شامری   . بدهند...  بودند؛  حزبی  غیر  اغلباً  و  عادی  ظاهر  به  عنارصی 

 .   «دسته بندی  شده، بعد از تجاوز شوروی به کشور،  بدنه  اصلی خـاد را ساختند ... 

پریالیزم روس در جابجایی نیرو هایش به داخل تشکیالت فوق  بایست تذکار داد که ام 

از    _ سیاسی  علل  بر  بنا   _ ای  منطقه  و  زبانی  اتنیکی،  مشرتک  وجوه  مبنای  بر 

همگونسازی مطلق این نیرو ها خوداری می منود، و شامری از اجنت ها ی؛ مثال دری  

فرست می  آن  عکس  بر  و  زبانان  پشتو  تشکیالت  داخل  به  ارشا  آن  زبانان  مثل  به  اد؛ 

»گرفتار« شده بود   ١٣٥٩پیلوت پشتون تباری که  در رابطه   جمعیت اسالمی  در سال  

« پشتون تبار، پیلوت   مجبور)که در بخش جمعیت اسالمی به آن اشاره شد( ویا آقای » 

تحصیلکرده در شوروی، و یکی از صاحب منصبان بلند رتبه  وزارت داخله گالب زوی  

در درون باند ربانی ـ مسعود فعالیت مینمود )موصوف بعداً در همین رابطه »محکوم«  

آقای    ٢٠به   یا  و  گردید(،  زندان  الدینسال  انجام  منصب،  میر  صاحب  زبان،  دری   ،

اول« می پیلوت تحصیلکرد پلچرخی  »بالک... منزل  زندان   )نامربده در  ه در شوروی 

 Makeگفت: » من دارای  تجربه یک هزار ساعت پرواز مترینی در طیاره جیت جنگی»

21   )»... هستم  زندان    ،«  در  خان  داود  جمهوری  ریاست  دوره  در  بار  دو  موصوف 

بود شده  »محبوس«  امی  .دهمزنگ  ـ  کی  تره  دولت  توسط  سوم  بار  وبار  شد.  قید   ن 

سال   (  ٢٠بیست ) چهارم به خاطر عضویت فعالش در باند رسول سیاف »محکوم« به  

حبس گردید. وی بعد از هشت ثور منحوس،  فرد قدرمتندی شد در »دولت« آدمکشان  

 )بنیادگرایان(.   حرفه ای »اخوان«

این   پژوهش  و  و کاوش  فعل  بر  زمینه،  در  استخباراتی انفعاالت  قلم    سیاسی 

مرتاکم    و...(١٣٦٠و١٣٥٩لهای)سا بسیار  محراق  )این  »پلچرخی«   زندان  درون 
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و    -سیاسی ها  ملیت   متامی  به  منصوب  زندانیان  از   متشکل  اجتامع  و  استخباراتی  

اقوام کشور، به شمول جواسیس خارجی(  استوار می باشد که  این خود بازتابی بـوده 

ـ استخباراتی داخ ـ سیاسی  ایام. خوب  از رخداد های نظامی  ل و خارج کشور در آن 

به گذارش مجلـه     ١٩٩٤_١٣٧٣ـ عقرب  ٣٨  شامره  Diplomatاست در همین رابطه 

توجه مناییم :  »متام شعبه پـنج خــاد     ٣٠مجله »پیام زن« صفحه  ٣٨مندرجه شامره  

به   که  افغانستان  خلق  دموکراتیک  حزب  نیروی  پیوست،  حکمتیار  اسالمی  حزب  به 

 بود اورا در یـورش به کـابل کمک می منود«.  حکمتیار پیوسته

صفحه    و سیاست«  اردو   «( کتابش   در  عظیمی  جرنال  دروغ  و  راست  به  (   ٥٦٧حال 

 توجه کنیم: 

با احمد  الله گفت که من خرب دارم که عبدالحمید محتاط، کاویانی ومزدک  » نجیب 

ال  امیر محمد از  شاه مسعود ارتباط دارند «؛ » آمر سیاسی گارنیزیون کابل تورن جرن 

از این موضوع بی اطالع بودیم هامنطوری که   سالها قبل با مسعود رابطه داشت و ما 

منی دانستیم  دوکتور عبدالله مسئول سیاسی و سخنگوی مسعود برادر  جرنال لطیف  

 خود مان است«. )!؟( 

امیر    گفته اخیر جرنال عظیمی در مورد به اصطالح عـدم آگاهـی نجیب الله از ارتباط

غرض   عبدالله_که  و  قهرمان«  »مسعود  با  وی  پایه  بلند  جرنالهای  لطیـف،  و  محمد 

کتابش   درج  افغانستان  سیاسی  امور  مسایل  کاوشگران  ذهنیت  ساخنت  مشوب 

از اساسی ترین سیـخ   گردیده_مورد قبول این قلم نیست؛ زیـرا که نجیب خـود یکـی 

غلق، پیچیده  و درهم تنیده بود، و ی  در این مناسبات بسیار م   .K.G.Bهای بـافــت  

و نفوذ ش به درون »نهضت     .G.R.Uاز روابط مخفیانه همپالکی اش یعنی مسعود با  

جوانان مسلامن« )در آن سال هائی که مسعود ظاهراً محصل فاکولته انجنیری بود... (  

االت« نیز اطالع داشت. مغز متفکر خاد ) این پرورش یافته ی  مشهور ترین » ضبط احو 

بوده، و در هر  داود    که از طرفداران رسدار  اخرتمحمد احمد زیی   دربار ،یعنی پدرش  

دو  دوره_صدارت و جمهوریت داودخان_، درنقش وکیل التجار افغانی مقیم پاکستان  

به کار و بار استخبارات در آنکشور به نفع روسها اشتغال داشت (، منی توانسـت که از  

 ند مرتبه حزبش با مسعود؛ با خرب نباشد. مجموع روابط اعضای بل 

پالن    نخست  مرحله  کردن   پیاده  از   فقط  خـاد،  محیل  و  زیرک  بسیار  جـالد 

اسرتاتیژیک نظامی شوروی توسط هم مسلکش )مسعود(، آگاهی کامل داشت، یعنی  

و   بـان   دیـده  منحیث  را  مسعود  روس،  نظامی  های  اسرتاتیژیست  که  دانست  می 
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منـاطق   نیروی    محـافظ   رسکوب  غرض  همینطور  افغانستان؛  الجیـشی  سـوق  مهـم 

 های رزمنـده جنگ مقاومت وبسا مسایل مهم سیاسی ، استخباراتی؛گامرده است.  

امـا به فاز دوم این پـالن تـوجـه نکرده بود، کـه روزی خـودش بـرای استعامر   نجیب؛ 

وی«(، یا به گفته ی  روس بی مرصف و بی ارزش خواهد شد و به جایش )»رهرب افسان

عـزام )» بهرت از ناپلیون«(  در نقش یک »انقالبی مسلامن و ضد الحاد شوروی« خواهـد  

    . افغانستان«   غوربندینشسـت  خلق  دموکراتیک  حزب  تاریخ  به  »نگاهی  اثرش    در 

( مینویسد: » فرید احمد مزدک از تریبون عالیرتین مقام حزبی به صورت  ١٢٢)صفحه  

ر این شبکه کار میکرد )شبکه ضد نجیب( و متام راپور های فوق العاده  سازمانیافته د 

و راپور های ملکی را خودش طبقه بندی  یار محمد    محرم نظامی را توسط برادر خود 

 منوده بصورت منظم بدسرتس احمد شاه مسعود می گذاشت«. 

الله  غوربندی از طریق تیلفون از مزدک می پرسد: » از نقش خود که در سقوط نجیب  

و حاکمیت حزب داشته اید، چه پاداشتی گرفته اید؟«،   مزدک با بیرشمی، می گوید: 

را   کار   این  بودم  نیستم چون مخالف وی  الله  »من منکر نقش خود در سقوط نجیب 

 کردم« . 

از تصمیم آمرین   .K.G.B   به این منی پردازم، که چرا مزدک این اجنت معلوم الحال    

اصط  به  در  اش  در  روسی  را  خود  نقش  آن،  جای  به  زده،   نه  دم  نجیب،  سقوط  الح 

»سقوط« جالد خاد و رئیس دولت پوشالی )»مخالفت سیاسی«( وامنود کرده است؛ ولی  

کرده؛ مخترصاً     مترکزکتابش، روی آن      ١١٦که غوربندی در صفحه  نکته مهم ایبه  

 خواهم پرداخت.  

نـج نیروی متشکله« ی آنرا یاد آوری غوربندی در تشکیل گنگره حزب منصوبه اش،  »پ 

منوده است. اینک سه نیروی متشکله کنگره حزب منفورش را، که در منت آن مسائلی  

 نهفته است، در زیر با هم یکجا مطالعه می منائیم: 

تشکیالت مخفی محمود بریالی اهداف و سازمان های کامالً جداگانه ای داشت و    -١

 الله نبود )نقل به مفهوم(.  پابند کدام دستور و فیصله نجیب

نجم    -٢ به  مربوط  بود  ساخته  جداگانه  )حزبک(  حزب  داخل  در  که  دیگری  نیروی   «

بود.   مزدک  احمد  فرید  و  کاویانی  و  الدین  اسالمی  جمعیت  مخفی  اعضای  ایشان 

بودند به شاخه »شورای نظار« آن  ایشان در سقوط حاکمیت     مربوط  . نقش خائینانه 

 نیست «. )به این پیکره قبالً  هم اشاره شده است(  حزبی به کسی پوشیده
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» نیروی سوم مربوط به آقای کشتمند گرداننده کنگره بیروکراتان فاسد وابسته بوی    -٣

شتمند زمانیکه بعد از دوره دوم حکومت برطرف گردید، از حزب و دفرت سیاسی  بود. ک 

دارد فکری  تعلق  وحدت  حزب  به  گفت  رشمسارانه  داده  استعفا  آن  آن  تحکیم  برای  و 

 « )تأکید از ُدربابایی است(.  سعی منوده و ائتالف شامل را بر حق میداند.

با    بود،  خلق«  دموکراتیک  »حزب  مرکزی  کمیته  مهم  اعضای  از  تن  یک  غوربندی،که 

را از عمـق قضایا درون حزبـش بیـرون  کشیده است،  یعنی    دو راز مهم خشم و نفرت  

و مـزد  الدین کـاویانی  «  به مسعود  نجم  به طور سـری در تشکیل » شورای نظـار  ک  

 یاری می رسانند و عضویت  شانرا به  آن نهـاد،  به خود تربیک و تهنیت می گویند.  

پوشیده،   و  سـری  کامال  ی  گـونه  به  شوروی  که  است  آن  منایانگر  نیز  عمل،   این 

امً نظـامی )اعم  بخشهای بسیار حساس و مهم نهاد های سیاسی، بویژه اطالعاتی، قس

 از ملیشه »حزب دموکراتیک 

قرار   نظار«  »شورای  قالب  در  را  آنها  ساخته،  خارج  حزب  آن   چوب  چهار  از  را  خلق«( 

 داده، و به تبعیت از »پارتیزان مسعود«؛ فرمان می دهد.  

بر   نیز  یافته،  که سلطانعلی کشتمند  این مفهوم شفافیت   ، نیـروی سـومی  تبیین  در 

پ همین  دموکراتیک  مبنای  »حزب  رهربی  اعضای  )پیوست  ها  نیـرو  استحاله  ی  روژه 

خلق« به »حزب اسالمی« حکمتیار ؛  جمعیت اسالمی  ربانی ـ مسعود؛ »حزب وحدت  

محقق   ـ  مزاری  »ائتالف    -اسالمی«  چوکات  در   ،) آنها  وامثال  سیاف  باند  و  خلیلی 

ثابه صور اسالمی دولت  شامل«،   رهربی »مسعودبزرگ«  را_که در آینده نزدیک  به م 

»حزب   داخل  به  و  دهد.  می  قرار  تایید  بود_مورد  شده  گرفته  نظر  در  نشانده  دست 

وحدت«،  که سال  ها قبل شامری خادیها از مثلث   برادرش،  اسدالله کشتمند رئیس  

خــاد... ، و جواسیس کامالً مخفی و تربیه شده ی   خودش در آن حزب نفوذ منوده  

ودند؛ »رشمسارانه« می خـزد. هامنطوری که گلم جمع دوستم،  این وجا به جا شده ب

از نجیب را به سنگ   اعتامد جرنالهای وزارت دفاع شوروی، رصاحی اطاعت  فرد مورد 

اسالمی می کوبد و از جانب اجنت قدیمی وچند بعدی )صبغت الله مجددی( به درجه   

رود، و با آب زمزم »غسل تعمید«  »خالد بن ولید« و...، ارتقای مقام می یابد. به حج می  

می گیرد. و یا جرنال »تنـی« که  با متام  نکبت و گندش،  )ظاهراً(خود  را زنگ پای  

امیر حزب اسالمی علیه جالد خاد،    تا در  رقص کودتایی   حکمتیاربی عار می سازد، 

 رشنگ و ترنگی از وی نیز به گوشها برسد. 
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نکت   این  به  نیز   قبلی  بحث  در  کمیته  چنانکه  اعضای  اکرثیت  که   اشاره شد،  مهم  ه 

بریالی،  محمود  کشتمند،   پنجشیری،   مثل  ؛  خلق«  دموکراتیک  »حزب  مرکزی 

ی   عالوه  )به  همردیفانشان  وسایر  مزدک  فرید  زوی،  گالب  ها  بعد  نورمحمدنـور، 

بیشرتین تعداد جزبی هایشان که به طور علنی از جانب آنان به مسئولین باالیی  حزب 

میشد(، هر یک از خود شبکه  جاسوسی  کامال مخفی_که متشکل از  اشخاص     معرفی

از   داشتند.  شامری  بود_  اعتامد شان  قابل  بسیار  اقوام  و  وابستگان   اطمینان،  مورد 

مجموع اعضای شبکه  جاسوسی  منصوبه ی هر یک،  هامنند آنعده از اعضای» حزب  

ت«  و در متامی نهاد های سیاسی  دموکراتیک خلق«،  که سالها قبل در »ضبط احواال 

جدی  در ساختار )بدنه ی اصلی( خاد نیز مثل  ٦ضد شوروی نفوذ کرده بودند، بعد از  

 سایر اعضای حزب سهم گرفتند.    

مطابق دستور  روسها،  اهـرم مجموعه قــدرت شبـکه مخفی آنعده از رسسپرده ترین و  

و بود. با مثالی در زمینه، موضوع  مطمئنرتین  اعضای مرکز ؛ در دست  خود هامن عض

روسی،    مشاورین  ازمقتدرترین  یکنت  با  نور  محمد  نور  میدهم:   بیشرت  وضاحت  را 

از اعضای  جوان شبکه   یابند.   نور پنج تن  تصمیم می گیرند به پول هنگفتی دست 

مخفی ارشا )که عضو خـاد   نیز  بودند و داکرت نجیب از رابطه شان باوی کدام اطالعی 

داشت(  توظیف می کند،  تا پولهای تاجران رسای تایر و چای فروشی مقابل »مسجد  ن

پل خشتی« را به اصطالح مصادره کنند. )چهار تن اعضای این شبکه  فارغ التحصیل  

پوهنتون بودند(، اینها با استفاده از عضویت شان در خاد، میلیونها افغانی نقد ، چک  

وشی آن رسای بزرگ و معروف را، که به خاطر روز  و اسعار خارجی   دکانهای چای فر 

اقامت در آن رسای _ رسقت   های عید... مسدود شده بود ، طی سه شب وسه روز _ 

داشته   دست  پولهای  از  قسمتی   با  اینها   از  تن  یک  مطروحه  پالن  مطابق  منودند. 

کشور غربی   )البته غرض کارو بار جاسوسی( به پاکستان »فرار« منود، تا از آنجا به کدام

یعنی   سایرین،  گردد.  ،  مجید »پناهنده«  پروان  کارته  )مشهور    حشمت   از  شهرنو  از 

بنام   کابل  اهالی  از  چهارمی  جوان   ، خوبان«(  وی   زملیبه»حشمت  که  پنجمی  وفرد 

«  نامیده می شد، بدون استیذان جالد  خاد داکرت نجیب  مبادرت  زملی  قندهاری نیز»

اینها سال زندان    ٢٠توسط خاد گرفتار و هر یک محکوم به     به عمل رسقت منودند. 

شدند. افراد  این شبکه در زندان نیز به  فعالیت های استخباراتی و سیاسی مشغول  

دامن   را   ،کشور  و...  اقوام  هاو  ملیت   به  منصوب  زندانیان  بین  افرتاق  آتش  و  بودند. 

    میزدند.
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صفحه  در  است:      ١٢٣غوربندی  نوشته   بودن  ب   »کتابش،   حالیکه  در  هر صورت  ه 

شک هوس  انتقامگیری  و قدرت طلبی برای کارمل_بریالی و عالیق دیوانه وار اتنیکی  

ا مـا رس اصلی نـخ بدست روسهـا برای کـاویانی و مزدک انگیزه های نیرومندی بوده ؛  

ب  و حامیت از منافــع خود تصمیم گرفته بودند تانجی  حفظ ساحه نفـــوذ، که بنام    بود

 «   الله را سقوط دهند.  به این منظور عوامل و اجنت های خود را به کار انداختند.

از صحنه    الله_که زیر عنوان »سقوط«  از جالد خاد  نجیب  انتقال قدرت  با  در رابطه  

کشیده شد _ به »ائتالف شامل« ای که  اجزای متشکله ی آن به رس باندی مسعود با  

وی  وصل بود )و شکل گیری مخفیانه ی آن از مدتها قبل،  هزار تسمه به امپریالیزم شور 

خلق«،    دموکراتیک  »حزب  مرکزی  کمیته  اعضای  از  تعداد  ذریعه  و  روسها  دستور  به 

مهم   اعضای  از  تن  یک  بود(  یافته  انجام  شان  امثال  و  بریالی  محمود  و  مزدک  مانند 

ش »دشنه های اثر    ٨٦کمیته مرکزی این حزب ، یعنی فقیر محمد ودان ، در صفحه  

دیگر   عامل  یافت.  ادامه  الله(  نجیب  علیه  )توطئه  توطئه  »...مگر  نویسد:   می  رسخ« 

رئیس ادارهء اطالعاتی شهر دوشنبه بنام حـارث شـاه فعال در امر سازماندهی توطئه  

می  کار  مشاور  بحیث  بلخ  والیت  )خاد(  دولتی  امنیت  ریاست  در  قبالً  موصوف   . بود 

ملکی و نظامی والیات شام ل افغانستان  شناخت کامل داشت او  و با کادر های  .  منود

شامل   ائتـالف  سـران  با  ارتبـاطـی  عضـو  میزد  حرف  تاجیکی  فارسی  زبان  به  که 

 ُدربابایی( -.)تکیه  محسوب میگردید.«

جرنال    اگـر  که،  گذارم  می  میـان  در  گرامی  خوانندگان  قسمـت    عظیمیبا  این  در 

غور یا  و  نوشته    تحلیـل    چیزهای  در   ، درون حـزب شان  های  بنابر کشمکش  بندی 

هایش سایه روشن هایی از روابـط »ناپلیون مسعود« را با شوروی افشـا و بر آن تأکـید  

کرده است. و یا فقیر محمد ودان در همین رابطه مسایلی را روشن ساخته است.  نقل  

اتل مستقیم هزاران تن  قول از این سه تن اعضای برجسته و بسیار مهم حزب  )اولی ق

کی   تـره  دولت  وکشتار   جنایات  در متامی  که  دومی  و  مقاومت،  امیـن    -مبارز جنگ 

بوده   پوشالی  دولت  رئیس  و  خاد   جالد  نزدیک  بسیار  یاران  از  وسومی  بوده،  سهیـم 

است(،  بدان معنی نباید تلقی گردد، که مجموع نوشتار های اینان مورد تایید این قلم  

ه باشد.  همی  نوشتار  شوند.مچون  کشیده  نقــد  به  باید  می  اجازه و   ا  ابداً  منتقدان 

ندهند که اینان، قبـاحــت را از قبـح بردارند و قبـح را خصلت عام بخشیده آنرا طبیعی  

وامنود سازند ؛ چنانکه جاسوس های شوروی سابق_که هم اکنون زنجیر قالده ی شان  
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باشد_اعم از خادی ها و سایر عنارص مربوط  به دست دولت فعلی امپریالیزم روسیه می  

 به شبکه های  استخباراتی  روس؛ جاسوسی شان را یک عمل »انقالبی« می خوانند.

مصاحبه   زادهبه  شکور  »  میرزا  با  تاجک  روزنامه  مسعودقهرماننویسنده  درج   ،که    »

ار  » مرد استوار و امید و   ٣٦٥، و در صفحه    ١٠/١٠/١٣٧٥اطالعات چاپ تهران مورخ  

 به افقهای دور « نیز چاپ شده است ، در زیر توجه منائیم: 

: " منظور من این است که خاطره ی کدام یک از درگیریها سوال شکور زاده از مسعود

از دیگر خاطرات، برجسته می مناید، خاطره ای رضبه ی   با دشمن در ذهنتان بیش 

 مهلک به دشمن ؟ ".  

رت در تاجکستان  و ایران بپیچـد، به الف و  ، که می خواهد رس و صدایش بیش  مسعود 

 :  می فرمایدپتـاق پرداخته، ناخود آگاه خودش را رسـوا منوده ؛ 

از    "  یکی  این  منطقه کردندو  وارد  را  های خود  نیرو  از  وسیعی  ها( شامر  )شوروی   ...

عملیات بسیار مشهور شوروی ها بود که فکر می کردند که با این تهاجم سنجیده شده  

چیز را متام خواهند کرد. مـن پیش از آغـاز این عملیات یعنی بیسـت روز قــبل از  همه  

قوای  فرماندهـی  از مرکز  این حمله  و اطالعات  آنها مطلـع شدم  برنـامه  از  آغـاز حمله 

شـوروی به دستم رسید. جالب این است که بخش زیاد از اطالعات را از جرنال های  

العات را نه در برابر پول ؛ بلکـه از طریق جرنال هائی ارتـش سـرخ می گرفتم و این اط

که از ملیت های مختلف بوده و از شوروی ها بیزار بودند دریافت میکردیم ] آیا بیزاری،  

بودکه؛   شده  تحمل  قابل  غیر  و  بیحد  آنقدر  شان  رژیم  از  جرنالها  این  انزجار  و  نفرت 

از ملیت های خودشا ن هم، که شامل اردوی شوروی  حتی به فرزندان و تازه جوانان، 

بوده و بر ضد رزمندگان  نیروهای مقاومت ما می جنگیدند، رحم نکرده، آنانرا زیر  تیـغ  

!؟  قرارمیدادند  مسعود«  بشکند«     -»غازی  دروغت  شاخ  ُمک  اَ  .     -»بچه   ] دربابایی 

... جاسوس های دو  اطالعاتی که  ما را حتی از کوچکرتین مسایل با خرب می ساخت

 .  " نبه ای که مـا داشتیم از آنها به خوبی استفاده می کردیم..جا

حال توجه شام خوانندگان گرامی را به همزبانی و همسویی  تورن جرنال »الکساندر  

با افغانستان«  نویسنده  کتاب »توفان در  _که وی را دارای قدرت  مسعود   لیاخفسکی« 

منای می  کند_جلب  می  وامنود  شوروی  همطراز  مذکور،   استخبارتی   جرنال  تورن  م:  

در کشورش اشاره می مناید، می نویسد    G.R.U  و  .K.G.B   بعد از اینکه به تضاد میان  

: 
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... مناینده استخبارات نظامی )رسهنگ دوم اناتولی. ت( متهم به همدستی با احمد "  

راندند   بیرون  نیروی مسلح شوروی  از   ، فرا خوانده  به مسکو  را  او  شاه مسعود گردید، 

مگر  چندی بعد با اعالم مشی مصالحه ملی در افغانستان، پیشنهاد کردند، بار دیگر  

به افغانستان آمده، به اجرای وظایف خود پرداخته کارا با مسعود ادامه بدهد. مگر او از  

   " انجام این کارخوداری کرد.

» احمد شاه مسعود« از  ١٠١٠»توفان در افغانستان« و صفحه  ٩٩و  ٩٧)درج صفحات  

 آقای رحیمی(. 

بررسی  نوشته جرنال »لیاخفسکی«،  در مورد آن  صاحب منصب شدیداً اهانت شده    

 و از قوای مسلح شوروی اخراج گردیده  را به خوانندگان  با درایت می گذارم.   

سایر  نظامیان بلند رتبه روسی، در رابطه به »همکاری«  جرنالها و صاحب منصبان     

د، تلویحاً اشاراتی دارند ؛ مگرجرنال  »لیاخفسکی« بر جاسوسی  اردوی آنکشور با مسعو 

کلمه    کاربرد  با  قهرمان«_منتها  »مسعود  برای  روسیه  اردوی  منصبان  صاحب  کردن 

نازدانه ی    تا   زند،   تایید می  ُمهر   )»همکاری«(_با وضاحت  رادر    .G.R.U آبرومندتر 

رای مردم افغانستان » بابای  آینده، از زبان اجنت  های کشورش؛ چون کهگدای ها، ب

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

 بسازند. 

بی  توان  زاده منی  به شکور  کاله«،   » مسعودکـج  گویان جهان  دروغ   پاسخ  رهرب  بر 

 تبرصه گذشت . 

دوم، دو جهـت متخاصم جنگ  در جریان جنگ جهـانی اول به خصوص جنگ جهـانی  

)مـتـفـقـیـن از یکطرف، و کـشور های محــور از جانبی دیگر( دارای نظامات متکامل  

دولتی و امکانات وسیع مالـی و تکنولوژی پیرشفته ی اسلحـه سازی و اطالعات بودند؛  

قـرن   چند  پیشینِه  را_با  اطالعات  ضد  و  اطالعات  های  شبکه  و  ها  سیستم  همچنان 

ت عظیم جاسوسـی _در اختیـار داشتند، متکی بر همین داشته ها ازکانالهای تجربیا  

نهانی اطالعاتی و بسرت های نامرئی استخباراتی،  که قبالً تدارک دیده بودند، و یا بعداً 

را مهیا ساخته   آن  استخباراتی،  نظامی،   اقتصادی،  نوین  نیازمندیهای رشایط  مطابق 

 ی کردند.  بودند؛  بر ضـد همدیگـر عمـل م

این کشور ها با پـذ یـرش تهـلکه و افتضاحات سیاسی_که در بدترین شکل آن، اغلباً   

تشکیالتی   مخفیانه  جنِگ  گیر  در  طرفین  میان  دپلامتیک  مناسبات  قطع  به  منجر 

نهاد های  مخفی یکدیگر   آزموده ی شانرا در درون  و  میگردید_اجنت های کارکشـته 
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طـرح از  اگر  تا  فرستادند،  و... طرف    می  نظامی  سیاسی،  اقتصادی،  های  پالن  و  ها 

 مقابل آگـاه گردند.  

حاال که فرمانده ولسوالی پنج شیر »قهرمان مسعود« در حلقه ی الفـوکان کشور وجود  

متجاوز   امپریالیزم  خور  دانه  و  خادیست  فهیم    یعنی  وی   بعدی  داره  رس  از   ندارد، 

چنین دولتی_که  شاخصرتین نکات آن در    امریکا، بایست پرسید، که  مسعود در نبود

باال تذکار یافت_از کدام تأسیسات و امکانات دیگر در ولسوالی پنجشیر استفاده می  

منود که جاسوسان خود را در  داخل شوروی )آنهم دردرون قشله های عسکری(  اعـزام 

ر«، و بر  می کرد، و جرنالهای مهم ارتش رسخ را  وادار به جاسوسـی برای  »شورای نظا

ضـد کشور خودشان می منود، تا به مردم و نظام خود خیانت کـنند و سینه ی فرزندان  

شان را آماج گلوله های افراد مسعود بسازند، تـا مـانع تلفات نیروی خادی ـ  جهادی  

وی گردند)!(، مسلامً، استثنا میتواند وجود داشته باشد  ؛ مگرنه در رابطه ی جاسوسی  

 برای مسعود .جرنالها شوروی 

میـرزا شکور   دورغین،   قافله ساالرجهاد  آور    خــنده  پـردازی های  دروغ  ین  با  بگذار 

لـویی ها، چنگـیز پهلوان ها، رضا دقتی ها،   زاده ها، رسدوکوف ها، برنارد هانری ها، 

غرض   خود  خارجی  و  داخلی  شدگان ِ   ساخته  هوادار  و  جاسوسان  سایر  و  سپانلوها 

به خاطر امـا    مسعود،   فرو رونــد؛  و ِشگفتی کذایی خویش  ما، در حیرت  مردم  فریب 

ادبیات   شیوِه  با  مداحی،  و  تبلیغاتی  هوی   و  های  اینهمه،  با  توان  منی  را  مـردم 

»حقیقت انقالب ثور« ی ؛ ادا و اطوار دراماتیک و شعبده بازی های  قلمی وزبان بازی 

 های رادیویی؛ اغفال کرد.

    

 

 

 

 زندانـی یا مصاحــب احمدشاه مسعــود: _ داکرتنجیب،٧

 

در زیر عنوان » داکرت نجیب، زندانی یا مصاحب احمد شاه مسعود« )مندرجه شامره      

ی   ١٩٦٦سپتمرب    ١٣٧٥میزان     ٤٤ بریده  که  نرشیه»راوا«(  زن«  »پیام  مجله 

 »فرانسپرس« در باره مسعود نیز در آن منعکس گردیده ؛ چنین می خوانیم:  
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هام     » و از  ریخت  کابل  خون  گرایان،  بنیاد  ی  فاجعه  پر  قدوم  با  که  ها  روز  اولین  ن 

قانون   و  گشت  تقسیم  جهادیها  جنایتبار  ی  سلطه  تحت  متعدد  های  قلمرو  به  کشور 

بخصوص   و  رنگارنگ  بنیادگریان  که  بود  جالب  همه  برای  افگند،  سایه  آن  بر  جنگل 

ین چه خواهند کرد. طبعاً همه  آنانی که کابل را در چنگ داشتند با داکرت نجیب خا

حدس می زدند که یکی از اولین کسانی که به سزای جنایاتش خواهد رسید او است.  

اما خام بودن این حدس که از عدم شناحت کافی ماهیت بنیادگرایان مایه می گرفت،  

به زودی اثبات گردید و مردم فهمیدند که خیانت کاران جهادی فقط تا آنجا و آن زما ن 

باره اسالم و زدن و بسنت و کشنت پرچمی ها و خلقی ها کف بر دهان می آرند که  در  

منافع سیاسی شان اقتضا کند؛ فهمیدند که اسالم برای این فاشیست ها رصفاً و سیله  

قران   گونه  هر  به  راهش  در  حارضند  که  چیزی  سیاسی،  قدرت  کسب  جهت  ایست 

 ول دین تن در دهند. خوری، سازشکاری و زیر پا کردن ابتدایی ترین اص 

هــزار نفر  در    ٥٠برخورد آنان با داکرت نجیب  بهرتین گواه ادعای فوق است: بیش از   

کابل در خون غلتیدند ولی بینی نجیب خان خون نشد و در اوج ارج و مرج، تا میدان  

هوایی رفت و از آنجا هم صحیح و سالمت به جای انتخابیش )منایندگی ملل متحد در  

بر  آسیبی  کابل(  خان  نجیب  پناهگاه  به  اما  شد  غربال  و  سوخت  کابل  شد؛  گردانده 

پناهگاه   اما  گشت  بدست  دست  تبهکاران  بین  کابل  مناطق  متام  نرسید؛  که  نرسید  

دیـو خاد از اول تا آخر در دست »استاد« و احمد شاه  مسعود باقی ماند؛ تا در جریان  

ـه ها دههـا سـوء قصد صورت گرفت  سگ جنگی ها علیه هر کدام از »امیران« و امیرچ

اما حیات وی لحظه ای مورد تهدید واقع نشد؛ مردم کابل چهار سال است که از فرط  

قیمتی و قحطی دهشتناک کودکان شان را می فروشند، خودکشی می کنند و جان  

آورند؛ خاینان جهادی   و دوا می  از خارج غذا  یارانش  و  امابرای نجیب خاد  می دهند 

او هر گونه  فلم ها و   اما برای  سینام ها و کتابخانه ها و کتاب فروشی ها را سوزاندند 

از   نشانی  و  نام  چه  هر  جهادی  رهزنان  سازند؛  می  مهیا  کند  میل  که  را  کتاب  و  فلم 

کارکشته   جاسوس  برای  اما  کردند  نابود  یا  و  زدند  بود،  مخابرات  و     .K.G.Bتیلفون 

هر   تا  دیدند  تدارک  ای  ماهواره  در  تیلفون  دنیا  رسارس  در  دوستانش  و  عیال  با  روز 

به   کردند  می  اصابت  جا  هر  هم  خاین  گلبدین  های  راکت  باالخره  باشد؛  متاس 

استثنای محل زندگی وی. و فقط یک »غفلت« طالبان کافیست که جالد به ظاهر اسیر  

روزی هامنند»بچه« فلم هندی توسط هلی کوپرت ی از محل اقامتش به میدان هوایی 

 و از آنجا مستقیام به دهلی یا تاشکند انتقال یابد !کابل 
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را   نجیب  خواستند  می  ها  امیرک  از  کدام  هر  که  زیرا  ندارد.  تعجبی  هیچ  اینها  اما 

منحیث سوگلی از آن خود داشته باشند تا غیر از وجه املصالحه قرار دادن های او ، از  

اال  البینی«،»بین  مسایل»ذات  حتی  »دولتمداری«،  در  بین تجاربش  فغانی«،»مسایل 

 املللی« و از این قبیل استفاده کنند. 

این را تنها ما منی گوئیم. بـوی روابـط »برادران«، اسالمی و جهادی رس قصاب خاد با  

فرانسپرس  که  گرفت   باال  آنقدر  جهادی  احمد -»رهربان«  و  استاد  از  جانبداری  در  که 

نیز ضمن گذارشی در الله    1996می     22شاه مسعود معروف است  " نجیب    : نوشـت 

پولیس رسی مخـوف خـاد     ٤٩ و تحت مراقبت  کانکریتی  بلند  دیوار های  ساله پشت 

که در گذشته خودش ریاست آنرا داشت برس می برد. وضع او از نظر جسمی و روحی  

خوب است. نجیب الله که یا ور ، یک وزیرش و اسحق توخی را با خود دارد، فراوان می  

 ظم ورزش می کند و قرار معلوم منازش هم قضا منی شود. خواند، بطور من

در    باره وضع  در  تحلیل هایش   به  رفته  او  به مالقات  اوقات رهربان مجاهدین  گاهی 

 افغانستان که گویا از درخشانی و اعتبار بسیاری بر خوردار است، گوش می دهند. 

جنگ ضد شوروی و  آنانی که به مالقات وی می روند شامل احمد شاه مسعود قهرمان   

 مرد نیرومند نظامی رژیم برهان الدین ربانی در کابل می باشد. "

شاید خربگزاری هوا دار آقای احمد شاه مسعود به این منظور»راز« را افشـاء کرده که    

یک  مثل  چون  است  »قیادیها«  سایر  از  هوشیارتر  شوروی«  ضد  دهد»قهرمان   نشان 

ه خجالت ساعت  ای  ذره  بدون  هم  جنتلمین  بعد  و  نشیند   نجیب می  پای صحبت  ا 

و گفتار هایش نشخوار می   او را در مصاحبه ها  عندالرضورت »تحلیل های درخشان« 

 کند. 

بهر حال اگر یک چنین خربی را »پیام زن« منترش می کرد، جمیع »برادران« قـوله رس   

ا بندیم!   اتهام می  علیه »رهربان جهادی«  و  استیم  اینک  می دادند که ضد اسالم  ما 

برادران خایـن با بـی فـکری و خـرابی حافظه دوستان فرانسوی چه می کنند؟ در این  

به درد منی خورد چون   نیز   » » مداخالت خارجی  آن  دستپاک همیشگی  مورد حتی 

خرب از سوی  درز کرده که اوالً او را »قهرمان« می نامد و بعد از راز و نیازش با نجیب  

 منی رسد »استاد« یا »مرد نیرومند نظامی«  می گوید. لیکن به نظر  

تنوری مشغول   آگاهند که در چنین  این رسوایی احساس رشمساری کنند. بخوبی  از 

بریـان کردن مردم  ما هستند که عجالتا این نوع ریـاکاریها و حقارتهای جهادی آندو و  
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انتقـام ذهن    رشکا چیزی بر آتش آن دوزخ منی افزاید. معذالک این سوال تا روز قیام و

 کودکان ما را هم خواهد آزرد:  

جاسوس     کالن  فروشی  میهن  که  است  چگونه  مسعود«  »قهرمان  »استاد«و  آقایان 

و جـالد مخوف خـاد با سوابق نظیر برادر حکمتیار صاحب زنده می    .K.G.Bمشهور  

ه  ماند و از محرضش به کسب فیض می پردازد اما هر چند وقت بعد عده ای مجرم بیچار 

 .  « می الفیــد ؟ "   " ی غیر جهادی را در مال عام به دار می زنید و از آن 

به یقین که خوانندگان کاوشگر تا اینجا موضوع را با اشتیاق دنبال منوده می خواهند   

گزارش   به  )متکی  زن«  »پیام  در  مستند  حقایق  انتشار  از  بعد  سال  دو  که  بدانند 

  1998-١٣٧٧اکرت نجیب (؛ از مصاحبه مورخه فرانسپرس در قسمت مراوده مسعود با د

صفحات  )مندرجه  با مسعود  مسکو  چاپ  »لیتام«   مجله  نگار  خرب  روسی  »رسدوکوف« 

کتاب »مرد استوار و امیدوار به افق های دور«(، چه چیزی دستگیر شان     ٣٨٩و  ٣٨٨

 خواهد شد : 

او )نجیب( را اعـدام کردند  سـوال »سـردوکـف« از مسعود  " طالبان  ، شام مرگ یک  : 

   دشمن سوگند خورده ی خود را چگونه ارزیابی می کنید ؟ "

گوید می  و مسعود  تغییرکرد  احوال  و  اوضاع  هنگامیکه  ولی  بودیم  دشمن  ما  آری   "  :

قوای شوروی افغانستان را تـرک)!( کرد مناسبات مـا بهتـر شد. پیش از اشغال  کابل 

الله در مقر منایندگ ، نجیـب  ی ملل متحد  مخفی شده بود. مـا منـی توسط طالبان 

خواستیم به او آسیبـی برسد. و مـن قبل از تـرک کـابل نفـر خود را نزد او فرستادم و  

پیشنهاد کردم نـزد مـن بیاید  واگر او نـزد ما می آمد، پس از آن هـر جا که دلش می  

د  اما  توانست  می   ، برود  هند  به  نزدیکانش  و  همرسش  نزد  مثالً  نه  خواست  مرا  عوت 

 پذیرفت . "

از مسعود اعتامد  سوال رسدوکف  "  شاید دلیلی داشت که قبول نکند، مثال به شام   :

 نکرد؟ "

: "  نخیر اینطور نبوده،  به موقعش کمک کردیم ... و این بار نیز به خاطر  جواب مسعود

ن ، که دو  تقاضا کرد  از  من  از من سپاسگزاری منود. فقـط یک چیز  فر  این پیشنهاد 

تهدید ش   است؛ خطری  متحد  ملل  بود که چون مهامن  گفته  او  بدهم  او  به  محافظ 

 منی کند. من آن دو محافظ را در اختیار نجیب گذاشتم ،.. " . 

از  گفت و گوی » مسعود کج کاله« با »رس دو کف«_که آخرین جمله    چهار سال قبل

طی مصاحبه ای از رس  «  احمد جواد منصور »پوپل   . وی را در سطر باال مطالعه کردید
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: " نزد مردم  از »قهرمان مسعود« می پرسد قافلِه ضد ملیت های باهم برادر کشور، یعنی  

در مورد داکرت نجیب الله این سوال مطرح است که چرا وی تا کنون تحت نظر  بوده و 

 در باره اش تصمیمی اتخاذ نگردیده است؟ ". 

د گفت که قضاوت در باره داکرت نجیب،  "  بای»قهرمان مسعود «  در پاسخ می فرماید:  

پارملان   به  را  نجیب  شد  تشکیل  پارملان  وقت  هر  است،  افغانستان  ملت  به  مربوط 

بگیرند.   تا منایندگان ملت تصمیم  را رها کنیمتسلیم می کنیم  ما نجیب  و    اگر  ؛ رس 

 صدای مخالفین ما متام جهان را پر خواهد کرد ". 

 » مرد استوار و...«( .   ٣٣١مندرجه صفحه  ١٣٧٣مورخ )مصاحبه »پوپل« با مسعود 

شانرا    لقب  هزار  مرد  شخصیت  کیش  سازمانیافته   طور  به  که  هایی  خادی  یقین،  به 

صدای   بلکه  اند؛  خود  اراده  اختیارو  به  نـه  که  آنانی  یا  و  منایند  می  مطرح  همواره 

ا  .K.G.Bناهنجار   از  دهند؛  می  بیرون  شان  ی  داده  هیجان  ی  هنجره  از  گپ  را  ین 

زمان    مقطع  دو  در  دو مصاحبه،   در  موضوع،  عین  در  افسانوی« شان  »رهرب  متناقض 

از خجالت سـرخ منی شوند؛ چونکه گامن می   و روس(،  )افغان  فرد  دو  با  و  مشخص 

کنند در این تناقض گویی »فیلسوف بزرگ« شان،  حکمتی نهفته است که دوستان و  

 ببینیم که از این ضد و نقیض گویی »بهرت از  دشمنان از درک و فهم آن عاجـزنـد . حاال

 ناپلیون« چه چیز دستگیر ما می شود. 

)درسال    »پوپل«،  با  گویش  و  گفت  در  و  ١٣٧٣مسعود  دموکراسی  از  یکطرف  از   )

حکومت مرم ساالر ، سالوسانه دم می زند. و بحث رهائی داکرت نجیب را مربوط به ملت  

نده های ایشان در پارملان آینده متبلور خواهد شد؛  افغان و اراده آنان که از طریق منای

وامنود می  مخالفینش  رعایت خاطر  به   ملزم  را  دیگر خودش  جانبی  از  و  گذارد.  می 

، می خواهد خاطر   را رهـا کنیم«  »مانجیب  )»اگر«(  برد کلمه رشطیه ی  کار  با  و  کند 

لبی اش که هامنا  نشان سازد که به سبب جریحـه دار نشدن غرور مخالفین از آرزوی ق

 رهایی نجیب می باشد، چشم پوشیده است.  

سال   روسی)در  دوکـف«  »سـر  با  دیگرش   مصاحبه  در  امـا  ؛  بهتـر  ١٣٧٧مسعود  از   )

شدن رابطه اش با نجیب الله حرف می زند و ادعا می کند که منی خواهد کـزندی به  

ـود و سخـا در برابر  دیـوی خـاد برسد. خودش را رنـدانـه مجاهدی با مروت و صاحب ج

دشمـن به چنـگ آمده_که از منش نیک و کردار ُخجسته ی یاران و عیاران کشور ما در  

پارینه روزگاران بوده است _تبارز می دهد. و این بار کلمه ی »اگر« را به جای دریغا به 

ـد  او نزد ما نیامد ورنه نزد خامنش به هنـکار می گیرد و مـزورانه افسوس می خورد، که  
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)جائی که خادی های زخمی »شورای نظار« وامثال آنها را غرض تداوی   می فرستادمش 

کیلومرتی شامل غرب دهلی جدید موقعیت داشت؛     ٢٥در یک شفاخانه نظامی که در  

می فرستاد . یا آن جا هایی که کامران ها را به ظاهر زیر عنوان عفـو، در اصل، غرض  

 روان میکرد (.    فعالیت های جاسوسی برای روسها؛ 

خواهی   خاطر  نه  و  است،  آنان  پارملان  از  صحبت  نه  و  مردم،  ی  اراده  از  نه  جا،  این 

مخالفین مطمع نظرش می باشد؛ بلکه با الف و پتاق از استقالل اراده اش در رهـائی 

رس قصاب خاد دم می زند، تا خوانندگان مصاحبه هایش درگ نتوانند که نجیب را به  

 ر آن جا حفاظت می منودند. چه  منظوری  د 

الله می     G.R.Uمسعود در اصل پیشنهاد رفنت به پنجشیر را بنا به دستور  به نجیب 

رساند. به واقع امر این پیشنهاد آخرین چانسی بود، برای زنده ماندن نجیب )البته به  

صفت مشاور؛ ولی به طور نظـربند در جوار مسعود(؛ زیرا که روسها از متاس وی )وعده  

ی همکاری نجیب( بـا غـرب ، اطالع یافته بودند، که پیش رشط و پیش پرداخت این 

همکاری، هامنا سپردن لست اسامی شبکه های خاد خارجـی به مناینده غرب )قبل از  

از دفرت ملل متحد( در کابل بوده است. رد این پیشنهاد و توقف نجیب  به   خروجش 

ش ذریعه ی آن اداره به خارج از کشور؛ روسیه  همین منظور در اداره ملل متحد و انتقال

مخــوف و  مهم  نهایت  اســرار  از  مملو  »دسـک«  این  تا  داشت،  آن  بر  ؛   .K.G.Bرا  را 

یعقـوبی  وزیر  از میان بردارد. چنانچه مالحظه شد، که    خدمات)مانند  امنیت دولتی( 

از مدتها   مانند سایر خلقی ها  اجنت خلقی اش_که  تن  پیش در  روسیه  توسط چند 

 باند طالبان نفوذ کرده بودند_وی را به طور   فجـیع   به قتـل رسـاند.  

 

 _ تـداوم پیـوند اخالف خانـواده نظـامی شـده بـا داود خــان : ٨

 

خانواده حکمران       و چاکران  خادمین  با  رابطه  در  غبـار  یـاد  زنـده  دوران،  موشـکاف 

آن خدمت  در  نسل  اندر  نسل  که  غدار(  بوس    )نادر  آستان  طریق  آن  از  و  خانوده، 

صفحه   دوم  جلد  در  بودند،  انگلیس  می    ٥٧استعامر  تاریخ«؛  مسیر  در  »افغانستان 

بعداز مرگ قاضی اعطا محمد خان وزیر عدلیه ، فـرزندش آقای میر حیدر  »  نویسد:   

حسینی جـزء کابینه بود ، زیـرا پروگرام دولت شکل استعامری داشت همینکه فردی را 

برای خـدمت خویش  قبو  و نسـل بعدالنسـل  بـر می کشید  را  ، خاندانش  ل کرده بود 

می پــرورید « ؛ » خاندان حکمران افغانستان با آنکه مناینده اریستوکراسی قرن هژدهم  
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از   باز می گذاشت که در راه خدمت به حکومت  افراد عادی  ارتقای  بودند راه را برای 

زدند منی  باز  رس  جاسوسی  به  اسـرار    تـنزل  محـرم  اشخاص  از  یکی  به  وابسته  یا  و 

حکومت بودند اعم از رجال داخلی و یا وابستگان خارجی. به همین سبب بود که یک  

قرش بوقلمون جدید در افغانستان تشکیل گردید که در هیچ قالبی راست منی آمد ؛ 

انستان در  مثال ًیک مـیرزای عـادی محاسب دفعتـاً سفیر کبیر افغمگـر قـالب دولـت.  

. همچنان زنده یاد غبـار)باربار(، با وضاحت «  یکی از بزرگرتین دول جهان می گردید

تأکیداتی در مورد دستگاه هولناک »ضبط احواالت « دارد، و این شبـکه را در درازنای  

دوره ی  خانواده  حکمران »شا هـرگ استبــداد و مطلـقـیت« در افغانستان می خواندو 

الش می ورزید »ضبط احواالت«_این سیستم اعصاب حسـی و رکــن همیشه سعی و ت 

درک  و  دیـد  مرکـز  در  ندارد_را  امکان  دولت   تـداوم  آن  نبود  در  که  دولت  اسـاسی 

 خوانندگان قرار دهد. 

اساساً عنارص پـر عقــده و پـر کینـه، وجــدان کـشتـه  و بی مروت، بی رحم وقسی     

پلوس و مقام پرست،  خالصه فاقد متام ارزشهای اخالقی  القلب، بسیار منفعت جو ، چا

کاری   وریا  ها  زیرکی  ها،  رندی  ها،  »لیاقت«  ها،  مهارت  که  اند،  بوده  اجتامعی  و 

تـزویـر  و  ترفنـد  وبا  اند.   داده  تبارز  امپریالیزم  و  استعامر  به  خدمت  در  را  هایشان 

معط شان  خود  به  را  استعـامر  خـادم  نظـامات  توجـه  گام  مختلفه  در  و   داشته،  وف 

نخست، بعد از تایید نهـادهای اطالعاتی )در کشور ما، من جمله  بعد از تایید »ضبط  

احواالت« = »مصو نیت ملی«( درارگان های بلند دولت  به کار مشغول می شدند. ویا 

بسرتنهایت   همین  خود  از  شان  خانواده  ی  سلسله  رس  یا  و  خودشان  افـراد،  همچون 

و متعفن به پست های  منفور  بر خاسته،  و جاسوسی   استخباراتی  نهاد های  یعنی    ،

کارمندان سفارتخانه های   و  تجارتی  کارمنداِن  منایندگی های  مهم دولتی؛ در نقش 

دولت منصوبه ی خویش در خارج از کشور برای دولت خودی و همینطور برای دولت  

ها مهارت  که  آنانی  و  نشانده؛ جاسوسی می منودند.  آستان  های دست  ها،  لیاقت    ،

می   ثبوت  به  ای  حرفه  و  سپرده  رس  جاسوس  مثابه   به   شانرا  بندگی  و  ها  بوسی 

رسانیدند، در بسا موارد ؛ مثل تغییر و تبدیل رژیم های خودی؛ حتی تغییر رژیم هائی  

که بر مبنای خواست امپریالیزم  )مثال در کشورما  تغییر سلطنت به  جمهوریت، رژیم  

امین؛ رژیم های دست نشانده سوسیال امپریالیزم شوروی بربک   -ره کی  های وابسته ت

مسعود( صورت می   -نجیب و  متعاقب آن  دولت وابسته شوروی یعنی امارت ربانی    -

و   میدادند.  ادامه  کامکان  شان  بار   و  کار  به  و  شدند.  منی  جا  بی  جا،  از  پذیرفت،  
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مناینده   آستان  بر  فرمانربداری  جبین  که  می  آنگاهی  استعامر  االختیار  تام  های 

ساییدند، فرزندان خود شانرا نیز پیشکش نظام های منفور می کردند، تا بعد از تقاعد 

ذریعه همین   را  خانواده  و خدمت رس سلسله ی  ارادت  چـراغ  یا مرگ،  )بازنشستگی( 

اثر   در  میتوان  آنرا  مثالهای  نگهـدارند.  روشن  کامکان  شان،  ی  شده  قــف  و  اخالف 

تاریخ« جلد دوم( مشاهده  دانش یاد غبار )»افغانستان در مسیر  مند مبارز کشور، زنده 

اثر مذکور   کرد ) اگرچه، _ با یک جهان تأسف _   از این باب  را از جلد دوم  مثالهایی 

 !؟ ( . حذف کرده اند

طبقه      باالیی  قرش  وابستگان  و  فرزندان  که  گذاشت،  گفته  نا  منیتوان  را  نکته  این 

مهم  حاکمه_که   در پست های  نیز  نداشتند_،  استخباراتی  نهاد های  تایید   به  نیازی 

دولتی و منایندگی های  سیاسی و اداری خارج از کشور شامل کار بودند، که شامری  

اندک، از اینان  برضد دولت وابسته مخفیانه مبارزه میکردند. همچنان  افرادی بافهم و  

ظات خاص سیاسی یا اداری، بدون عبور از   وطن پرست هم وجوداشتند، که بنا بر ملحو 

مراحل فوق الذکر،  بکار در سفارتخانه هاو...گامرده شدند؛ مگر به زودی از کار برکنار  

 گردیدند و در بسا موارد تحت تعقیب و پیگرد، نیز قرار داده شدند. 

 شاید در ذهن کاوشگر عده ای از خوانندگان این سوال شکل گیرد که: »این مسایل    

، چه ربطـی به مسعود دارد؟«   در پاسخ بایست نگاشت که خانواده قافله ساالر کذایی  

 جهاد)»قهرمان مسعود«(، نیز در همین گروه خدمت گزاران دربـار شامل بودند.  

و   لطف  مورد  نظامی(،   است  ای  )رتبه  لوامرش  خان  محمد  دوست  وی  متوفای  پدر 

ایش یار محمد خان  »ترجامن« ،  علناً به  عنایت صدراعظم داود خان قرار داشت . کاک

خانه   جوار  و  قرب  کنجکاو  باشندگان  چنانچه  ؛  منود  می  آمد  و  رفت  خان  داود  خانه 

»لوامرش صاحب«  رفت و آمد  »ترجامن صاحب« را،  که میگفتند دوست داود میباشد،  

از یگان بار آمـدوشـد بی رس و صدای »جناب    به خانه  وی  دیده بودند.  و همینطور 

 صدر اعظم«  به خانه  »لوامرش صاحب«؛  آگاه می شدند. 

داود خان،  که به هیـچ  وجـه منی خواست از عرصه سیاست دور نگهداشته شود،      

به    دفاع،  وزارت  منصبان  صاحب  با  کودتا(  طریق  از  )مسلامً  دوباره  قدرت  احراز  برای 

پن »قول  اردو،  اصطالح  )به  آنوزارت،  استخبارات  پنجم"  خصوص  "ستون  هامن  که  ج« 

Fifth Column   می باشد(، صاحب منصبان پولیس، و آنعده از »ضبط احواالتی« های

رسدار   به  درظاهر(  ویا   )واقعاً  را  ارادت شان  و  اخالص  که   ،  )***( برحال  یا  و  متقاعد 

نفوذ   از  خرب  بی  »ضبط    .K.G.Bمغرور_و  دستگاه  خصوص  به  دولت،  ارگانهای  در 
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قرار    احواالت« ظاهر بر  و مستدام  مخفیانه  تقریباً  بودند، متاس های  شاه_حفظ کرده 

 می کرد؛ که خانه »لوامرش صاحب« یکی از محراق های اینوع متاس ها بود. 

دفاع   وزارت  جگرن  یعنی  داشت،  نظامی  محمدرتبه  دیـن  صاحب«،  »لوامرش  پرس  یک 

ربک کارمل دفاع  می کرد(؛  بود؛ دومی،  یحیـی ملقب به » جان آغا « )نامربده علناً از ب

؛ اما طبق گفته  ١٣٣٢متولد سال  سومی مسعود )قرار نوشته داکرت محمد امین حیدر

_تاریخ مصاحبه با رس دوکف به اشتباه در کتاب »  ١٣٧٧ی خودش در مصاحبه مورخ

(    ١٣٣٤متولد سال    ساله هامن سال یعنی  ٤٣درج شده_   ١٣٦٧مرد استوارو...« سال

احمـد ضیـ چهارمی  دولت؛  کبیر  صاحب«، سفیر  »لوامرش  پنجمـی  وپرس  در    اء  ربانی 

حزب  اصطالح  به  کنندگان  جور  و  جمع  از  تن  )یک  جان  ولــی  احمد  یعنی  لندن، 

 نهضت ملی، یا کلوپ تجمع خادی ها، سازایی ها و شامری از پرچمی ها( می باشـد. 

د ، زمـرد و سایر قرار داده شود ، رسداره غارتگران الجور   ١٣٣٢هرگاه، شاخص سال    

سنگـهای قیمتی ، یازده سال داشت که رسدار داود با  مالیمت از قدرت برکنار ساخته  

 شد. به دنبال صدراعظم دوستش »لوامرش صاحب« را نیز خانه نشین ساختند. 

 

 

 _ خانــواده نظـامیـان، یا نخستین آموزشـگاه استخـباراتـی مسعــود: ٩

                                             

استخباراتی    شخصیت   گیری  شکل  از   منطقی  درک  خاطر  مسعود،    -به  سیاسی 

بایست سفـری منائیم به گذشته وی، و بشنوئیم از زبان خودش که در مصاحبه با آقای 

 احمد شاه »فرزان« چه فرموده اند: 

از »قهرمان مسعود« آقای احمد شاه »فرزان«  "  قبله گاه شام صا   سوال  حب منصب  : 

بودند، احتامالً ایشان با دوستان شان دور هم جمع می شدند آیا شام در نــو جوانی، 

 در آن جمع رشکت می کردید؟ و آیا این دورهم آمدن ها، تأثیر هم بر شام گذاشت؟  "

"  پدرم دوستان زیادی داشت و همه آگاه به مسایل سیاسی    پاسخ  »قهرمان مسعود«:

خانه ما، باهـم بحـث می کردند، محــور اصلی جـر و بحـث شان  روز بودند. می آمدند  

اوضاع سیاسی روز، جهان و کشور بود طبیعی است که تحت تأثیر قرار می گرفتم. روی  

آینده ام خیلی تأثیر گذار بود، جرنال مودودی قوماندان پوهنحی انجنیری )دانشکده  

خان علی  غالم  جنـرال  خ  دیگر  وجرنالهای  مهندسی(،  آمدند،  به  می  پدرم  نزد  ما  انه 
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میدادم   گوش  شان  سخنان  به  من  و  بود  داغ  روز  سیاسی  می  مسایل  برداشتهایی  و 

 کردم ". 

" آیا در پوهنتون )دانشگاه( به سیاست رو آوردید و یا در   سوال آقای فرزان از مسعود:

 وقت دیگر ؟ انگیزه تان چه بود؟ "

جوانی در خانه،  تحت تأثیرصحبت ها و  "  قراری که قبال گفتم، از نو    جواب مسعود: 

جرنالهای مهم وزارت دفاع افغانستان( قرار می    -تبرصه های پدرم و دوستانش )بخوانید

گرفتم، پدرم شبها به اخبار و تفاسیر رادیو ها گوش می دادو گاهی که وقت نداشت به  

ه پدرم باز گو  من می گفت این کاررا بکنم،  من اخبار را گوش  کرده با نقشه تطبیق و ب

می کردم . پدرم از شوروی ها  واهداف شان در افغانستان و منطقه سخن می گفت. او  

در  باید  و  بودند  فعال  مسلح  نیروی  در  جریانهای  توسط  که  را  ها  شوروی  اهداف 

افغانستان بر آورده می شد_یعنی توسط اعضای حزب خلق و پرچم_با اهداف سیاسی  

 ی کرد که مرا به اندیشه وا میداشت ."این دوحزب  تحلیل و تفسیر م

" فعالیت ها ی سیاسی شام از چه سن وسال رشوع شد؟    سوال آقای فرزان از مسعود:

" 

"  فعالیت سیاسی من ار صنف نهم رشوع شد چون در آن زمان احزاب و  جواب مسعود:  

با دوستانم  در این  جریان های سیاسی در لیسه )مکتب( ها فعال شده بودند منهم 

محافل رشکت جسته و با دیگران جر و بحث می کردیم.. " . )از مصاحبه با احمد شاه  

ـ    ١٣٧٨مسعود که در بهار توسط احمد شاه  فرزان  در والیت تخار انجام یافته است 

 کتاب» مرد استوارو...«(.  ٧٩و  ٧٧مندرجه صفحات 

رمال منوده است. از  »قهرمان مسعود« در گپ و گفتش پاره ای از حقایق )نه کل( آنرا ب  

به خانه ی شان، حرف    جرنالهای دیگرآمدن جرنال مودودی، جرنال غالم علی خان و  

می زند. این می رساند که پدر _ با آنکه رتبه و منصب ی پاینتـر از رتبه »جرنالی« در  

که   باشد،  بوده  بایست  مهمی   فردی  چقـدر  داشت_  افغانستان  دفاع  وزارت 

افغانستان به نـزدش می شتافتند، و در آنجا با خیال راحت    رسشناسرتین جرنال های

نـوع   هیـچ  حـق  نظـامی_که  شـدید  های  ضـابطه  و  مـوازین  داشت  نظر  در  بدون  و 

حتـی رسبازان   منصبان؛  صاحب  از  یک  هیچ  برای  وجه   هیچ  به  را  صحبت سیـاسی 

»ح نفوذ  چگونگی  و  شوروی  اهداف  و  سیاسی  موضوعات  روی  داد_»  منی  زب  ساده 

 دموکراتیک خلق افغانستان در اردو« به جر و بحث می پرداختند)! ؟( 
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احواالت«،   »ضبط  مثل  دولت؛  اطالعاتی  های  که شبکه  زمان،  آن  در رشایط سیاسی 

بومی اجنت های  و  وزارت کشور(   ( داخله  وزارت  و  دفاع  وزارت   .G.R.U استخبارات 

ی آمـو  دریا، که در ارگانهای  و تاجک ها و ازبک های فرستاده شده از آنسو   .K.G.Bو

خور   در  نفوذی  دفاع   وزارت  استخبارات  و  احواالت«  »ضبط  خصوص  به  دولتی،  مهم 

توجه کرده بودند؛ اوضاع و حاالت کشور را شدیداً زیـر نظـر داشتند. در همچو رشایط ،  

در خانه »لوامرش صاحب« پدر مسعود، آمـد و شـد جنـرال های مهم اردوی افغانستان و 

ها...   شد  و  آمد  این  از  ها  همسایه  که  طوری  به  داشت.  جریان   سیاسی  افراد  سایر 

باخرب می شدند، و میـزبان قدرمتند هـم  به اصطالح عسکری در » سرت  اِخفا « ی آن  

 چندان عالقه ای نشان منی داد.

محرزاً  محالت  تجمـع افراد مهم نظامی و ملکی از چشم زره بین  استخبارات وزارت  

حزب   اعضای  استخباراتش  در  که  دفاعی  وزارت   « مسعود  ی  گفته  به  )یا  دفاع 

دموکراتیک خلق رخنه کرده بودند«(؛ همچنان دید زره شامر »ضبط احواالت«، به ویژه   

و  »شهرآرا«  در  دموکراتیک خلق«  بسیار هوشیارانه ی حوزه های »حزب  نگاه  و  نظارت 

در  صاحب«  »لوامرش  خانه  ،که  پروان«  دستگیر    »کارته  و  داشت  موقعیت  ناحیه  آن 

سال از  که  من    ١٣٤٢پنجشیری،   «( بود  نواحی  آن  حزبی  های  حوزه  مسئول  بعد  به 

رسحلقه  حوزه های شهر آراء و کارته پروان بودم «،  »ظهور و سقوط حزب دموکراتیک  

اثر پنجشیری صفحه   از آن جایی که ١٤٩خلق«  اما  توانست پوشیده مباند؛   (،  منی 

افر  و  این  اجتامع   بودند،  ملکی  و  نظامی  استخبارات  های  شبکه  مهم   جزء  خود  اد 

توجه خواننده      در همین رابطه   نشست های آنان؛  ناشنیده و نادیده انگاشته می شد.

از نوشته   و نهاد های     کشککیرا به بخشی  افراد نزدیک به دربار  از  _ که خود یکنت 

 جلب مینامیم : ١٦٠اسی" صفحه بنام " دهه قانون اس استخباراتی آن بود _

،  و مخصوصاً  بعد از    1963… محمد داؤد بعد از استعفایش از مقام صدارت در سال    »

او در  بازگشت   ثابت شد  در نظام جدید همه راه ها برای  مسدود    قدرت    أس  ر اینکه 

یک تعداد اشخاص مهم    ساخته شده است ، آرام و ساکت در جای خود ننشسته بود ،

ز قبیل عبدالقادر ، رئیس  استخبارات عسکری  و جرنال محمد اسامعیل رئیس  اردو ا

بطور فعال     [    دربابای  -، بعداً " مصونیت  ملی "    ] " ضبط احواالت "   استخبارات ملکی

] تکیه      .  رژیم را غلط راپور میدادند تا کار محمد داؤد را برای غصب قدرت آسان سازند

] دربابایی  از  کلامت  اسامج  بروی  محمد  دوره  عرنال  ء  مالحظه  قابل  مدت  طی  یل 

الی سقوط آن بحیث رئیس  استخبارات  ملکی   "   ]قانون اساسی     -  " مصونیت ملی 
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وظیفه    [  دربابایی این  از  او  گرفت   دست  در  را  امور  داؤد  محمد  وقتیکه  و  کرد  کار 

های حسا این پست  در  که  اشخاصیی  اصوالً  حالیکه  در  نشد   س سبکدوش  ساخته 

ملکی کار میکنند، با آمدن یک رژیم جدید بالعموم  از وظیفه خود بر طرف میشوند .  

او را با وجو اینکه در زمـــان    محمد داؤد در     1978حتی کمونیست ها بعد از کودتای  

رأس چنین دفرت مهم  قرار داشت ، نکشتند . کمونیستها در ایام محبس جرنال محمد 

ن بردند تا به ایشان راجع به یک سلسله مسایل معلومات ارائه  اسامیل را چند بار  بیرو 

 . «کند 

 [ دربابایی –در اینجا کنجانیده شده  ٢٠٠٧اپریل  ٢٧بتاریخ  فوق  نقل قول  ] 

دیگر اینکه، مسعود از بیان اسامی آن عده جرنال ها و صاحب منصبان اردو و پولیس  

رئیس  آمدند؛ مانند اکبـر مقصـودی    که از نزدیـکان داود خان بودند، و نزد پـدرش می 

هوائی قوای  حرب  پنجشیری  ارکان  خان  تـوره  دگروال  اردوی   ،  قول  ارکان  رئیس 

با گفنت» اجنت  روس ، عبدالحمید محتاط )قندهار و  آنها، رندانه طفـره رفته  ( ومانند 

دیگر های  و  جرنال  افغانستان  دفاع  وزارت  استخبارات  در  پدرش  مهم  موقعیت  از   ،»

 کی وی با رسدار داود؛ خوداری می مناید.نزدی

مسعود، که به خاطر کتامن  موقعیت بسیار مهم پدرش در وزارت دفاع ، در گپ و      

گفت هایش، حقایق کلیدی را حـذف می مناید؛ و برعکس، پدرش را مبارز ضد دولت  

  ٨٠و    ٧٩داود، و ضد سیاست شوروی در  افغانستان  نشان می دهد )صفحه    -ظاهر 

«( سالگی  دوازده  سن  از  یعنی  سـال،  هشـت  حــدود    .) استوار...«  الی  ١٣٤٤مرد   )

( سالگی  واقع،  ١٣٥١نزده  سیاسی_به  های  بحـث«  و  »جـر  به  عالقمند  ی  شنونده   )

سیاسی اعضای    -آموزش  )قسامً(  و  افغانستان،  اردوی  افرسان  اطالعاتی_مهمرتین 

 و هـادی کریـم   بوده است.    مؤسس »حزب موکراتیک خلق«،  مثل دستگیر پنجشیری

که یک سال از    ١٣٥٣»قهرمان مسعود«، مزید برآن، برای دوسال دیگر، یعنی تا سال  

ی    ٢٦کودتای   آمـوزنده  های  گـپ  شـنو  حرف  نیـز  شده،  سپری  خان  داود  رسطان 

 جرنالهای مقرب به رسدار داود، در خانه ی خودشان بوده است.  

بیشرت بر محور ثبات و استحکام دولت و چگونگی وقایه مسلامً چنین »جـر و بحـث« ها  

های همکاری هرچه   و جوی شگرد  و جست  آنها،  و کشف  ها  کودتا  از رضبات  آن  ی 

رسیعرت با »دوستان شوروی«؛  می چرخید، نه  به خاطر   سست منودن  و چپـه کردن   

از همین  دولت.   مالحظه شد که نهال نرم شـم سیاسی، اطالعاتی و نظامی مسعود  

رس چشمه  یعنی، نشست های مسلسل سیاسی در خانه ی خانواده ی نظامی شده ی   
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از   میشد.   نیرومند  و  برومند  کشید،    می  پنجه  و  شاخ  خـورد،   می  آب  ایشان،  خود 

رتبه استخبارات وزارت  همین بسرتِ  بلـند  نظامیان  با  یا نیمه سـری،    متاسهای سـری 

و ذوق  که   است  افغانستان  کوب دشمنان دستگاه    دفاع  رس  و  و کشف  تعقیب  شوق 

حاکم _که پدرش  یکنت از محافظین  رسمی  و بلند پایه ی آن دستگاه بود_؛ در وی  

صاحب   گاهم  قبله  چون   " گوید:  می  مورد  این  در  خودش  چنانچه  گردد.  می  پدید 

ر  منصب نظامی بود همیشه فکر می کردم که باید در زندگی ام از پدرم جلوتر و بیشتـ 

پیرشفت کنم و این یکی از آرزو هایم بود«؛ »متام اسالف پدری من در صف  افرسان،  

 » مرد استوار...«( .   ٣٨٤و  ٧٥مردان نظامی  بوده انـد" )صفحات

سالهائی که مسعود گویا شنونده صحبت های سیاسی   جرنالهای اردو، در خانه ای   

که   هنگامی  و  بود.  )   ١٧پدرش  داشت  ص ١٣٤٨سال  در  و  استقالل (  لیسه  نهم  نف 

درس می خواند؛ به سیاست و اطالعات  روی آورد. و یا بگفته خودش: » فعالیت های  

استقالل( رشوع شد«.  )لیسه  در  نهم  از صنف  در    )سیاسی من  دوستانش  با  و همراه 

محافل مربوط به احزاب و جریانات سیاسی که در آن مکتب فعال شده بودند، رشکت  

»مرد استوارو ...«_زلـمی،  برادر بربک کارمل      ٨٧وم از  صفخه  می منود )نقل به مفه

نیز یکی از گردانندگان این محافل در آن لیسه بود(؛  مصادف است با استقرار نسبی 

مراتب مهم تشکیالت دولت   آفـرین  شوروی در متامی سلسله  فاجعـه  و  نفوذ  عمـیق 

استخبارات بخش  ویژه  به  احواالت«،     وزارت  )اطالعات(افغانستان،  »ضبط    دفاع،  

.  و سفارتخانه های منصوبه ی این وزارت مقیم خارج،در گام نخست در  وزارت خارجه

 پاکستان و امریکا. 

 

 اطالعاتی مسعــود: -_ ا نستیتوت پلی تخنیک ، دومین آموزشکاه سیاسی  ١٠

 

پیش   برای  بود.  یکتا حریفش شوروی رسشاخ  با  امریکا،  امپریالیزم  که  از  زمانی  گیری 

توسعه روزافزون آنکشور، که حیطه منفعت رسمایه غرب را  مورد تهدید جدی قرار داده  

بود، به طراحی سیاست »اسرتاتیژی کمر بند سبز« )که رنگ سبز اشاره به اسالم دارد(؛  

پرداخت. جسد پـوسیده ی بنیاد گرایی را از گـور اعصار بیـرون آورد و جان بخشید. و  

بـراندا ز )در کشور ما باند های " اخوانی" ، یعنی "اخوان املسلمین"  این نیروی متدن  

و "طالبان"( را در ظاهر زیر عنوان تقابل با »کـفر«  شوروی و هم پیامنانش قرارداد،  تا 

 ردد.گمانع پیرشوی رقیب خون آشامش؛ به ویژه در آسیـا
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ارگان حزب کمونی   انقالبی  کارگر  »نرشیه  نوشته  رابطه   امریکا در همین  انقالبی  ست 

«،  در ذهن  نگارنده متبادر شد که به نقِل بخشی آن؛ توجه خواننده  1988فربوری  ٢٧

 دقیق و کنجکاو را جلب مینامیم:  

بنیاد گرائی اسالمی یک نیروی قدرمتند و در حال رشد است. باالخص با رس نگونی    »

شد؟« خواهد  کی  نصیب  امام   « اسالمی،  جمهوری  استقرار  و  پر   شاه    بازی  یک  به 

امپریالیست های  و  امپریالیستی غرب  بلوک  تبدیل شده است.   املللی  بین  مخاطره 

رقابت   در جریان  آن  از  و  باشند  داشته  تسلط خود  تحت   را  اسالم  میخواهند  شوروی 

خویش سود جویند. ایاالت متحده ژست  یک کشور مسیحی را می گیرد که ضد اتحاد  

متح  اسالم  با  »ملحد«  ضد  شوروی   « قدرت  یک  ژست  شوروی  اتحاد  میشود.  د 

امپریالیستی« و رشقی را میگیرد که به اسالم در مقاومت دیرینه اش علیه غرب » کافـر«  

 « یاری میرساند.  

شوروی که هیچگاه منی توانست در همسایگی اش با افغانستان، رژیم بنیادگرایی       

ا در  را  »سویتیسم«  رژیم کمونیستی ضد  یا  به  اسالمی،   ًِ کالً تحمل مناید،   ین کشور 

، طرفدار مغرورش، یعنی داود خان      ١٣٥٢رسطان    ٢٦همین سبب  با کودتای قرصی  

با اخوان روسی، بایست اخوان    را بر اریکه ی قدرت رساند. و درپی آن بروفق پالیسی »

 «،  هسته های اولی »اخوان املسلمین«  امریکایی،  که   امریکایی را از درون تهی کرد

به خاطر رسنگونی دولت مورد حامیتش به فعالیت مخفی وقسامً علنی پرداخته بودند   

را آماج یورشهای  نامرئی عنارص آموزش دیده ی شبکه های اطالعاتی؛ مثل استخبارات  

»حزب   رسی  کامال  های  رده  ؛  احواالت«(  )»ضبط  ملی«  »مصونیت  دفاع؛  وزارت 

در درون   استخبارات وزارت دفاع ،    دموکراتیک خلق« به خصوص فرکسیون پرچم_که 

و  حساس  های  پست  و  منوده  نفوذ  عمیقاً  احواالت«،   »ضبط  ،عمدتاً،  داخله  وزارت 

  ، »سازا«  مانند  آن  فرکسیونهای  سایر  بودند_و  آورده  چنگ  به  را  ها  نهاد  این  کلیدی  

 همچنان  اجنت های منفرد و مستقیم بومی  خویش؛ قرارداد. 

سال نزده  سن  در  صالحیت  ١٣٥٢گی)مسعود  با  نظران  صاحب  سفارش  بنابر   )

نظامی افغانستان،  که در سازندگی ذهنیت  اردوی  اطالعاتی  وی نقش    -استخبارات 

»کمک«   به  که  )کانونی  کابل  تخنیک  پلی  انستیتوت  داشتند،   شامل  کننده  تعیین  

اِ عامر شده  و اطالعاتی  ا هداف خاص سیاسی  و فرهنگی شوروی، روی  ، فنی    مالی 

 بود(؛ گردید. 
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شوروی)   دفاع  وزارت  استخبارات  ُعامل  تا  بود،  این  الذکر  فوق  هدف  فاز  نخستین 

G.R.U    (و سازمان  امنیت آنکشور )K.G.B.    در قالب استاد، ترجامن، پرسنل اداری )

و فنی و امثال آن، در آن» مؤسسه  تعلیمی« شامل کار شوند. و شاگردان افغان را به  

نخست   مخفیانه،  متامیل   طور  شوراها«   کشوربزرگ  مردمی  »دولت  وبه   به سیاست، 

 منایند. بعداً آنان را شامل  شبکه های اطالعاتی شوروی سازند. 

ُعامل    با  کابل  تخنیک  پلی  انستیتوت  در  محصل  پوشش  زیر  دوسال  مدت  مسعود 

متاس  منودند،  می  فعالیت  جا  آن  در  استاد)****(  پوشش  زیر  که  روس،  استخبارات 

و  سیاسی  مخفی  و  اطالعاتی  آموزش  روسی  استادان  توسط  و  میکرد.  قرار  بر  علنی 

سال   در  )که  املسلمین«،  »اخوان  تشکیل  درون  جریانات  از  آنانرا  متقابال   میدید. 

نفوذ    ١٣٥٠ آن  به داخل  با مهارت  یازدهم لیسه استقالل متعلم بود_  _ که در صنف 

 ا   در اختیار آنان قرار میداد.کرده بود( آگاه می منود، و اخبار به چنگ آورده ر 

پلی    )»انستیتوت  آنجا  در  آموزشی  چنین  امکان  که  کنند  فکر  مبادا  خوانندگان، 

تخنیک«( وجود نداشت.  اساساً استعامر و امپریالیزم در هر رسزمینی که آرزوی در بند  

 کشیدنش را داشته باشد، نهاد ها و تأسیساتی را برای  کشور مورد نظرش، روی اهداف

خاص استعامری و تحت عناوین مختلف اِعامر می مناید، که چگونگی جلب و جذب  

عنارص بومی آن رس زمین از طریق همین پروژه های )»ساختار  بنیادی«( بناء شده ؛  

مبتنی بر  همین اهداف می باشد.  همین اکنون به  نقشه تأسیسات به اصطالح عام 

ری اشغال کرده ی ما  روی دست دارد ؛ نگاه  املنفعه ای که امپریالیزم  امریکادر کشو 

یعنی   اش  خورده  رقیب شکست  از  که  نظامی  مستحکم  بسیار  پایگاههای  به   کنید.  

سوسیال امپریایزم شوروی سابق در افغانستان به جا مانده و در حال تجدید ساختامن  

ود در  توسط اینکشور میباشد، و مزید بر آن به پایگاههای نظامی  بسیار مدرنی که خ

نقاط  بسیار مهم و اسرتاتیژیک کشور به خاطر به اصطالح » رسکوب القاعده و طالب و  

امنیت افغانستان و منطقه «،  در دست ساختامن دارد، بنگرید و...؛ به گذشته  ها هم  

نهاد قندهار،  در  موریسن  کمپنی  به  بیاندازید:  »    A I D   نگاهی  هیأت  کابل،   در 

 ، و... .  F.S.پیسکور «، پروگرام   

شوروی سوسیال امپریالیستی که از این قاعده استعامری مستثنی نبود، از پروژه های  

راه   و...؛ سیلوها؛ شبکه های  گلبهار  و  فابریکه جنگلک  )مثل  اش؛  بنیادی«  »ساختار 

سازی و تونـل کشی، از جمله پروژه سالنگ  ها ؛ ساختامن میدان هوائی بین املللی  

چهار   شفاخانه  و  کابل؛  تعلیمی  و  طبی  های  نهاد  معادن؛  نهـر؛  و  بنـد  بسـرت؛  صد 



 
  

  62 

نظامی؛ مثل  پلی تخنیک و...،( که به »کمک« آنکشور در افغانستان اِعامر گردید،  در  

حد قابل توجه، استفاده ی جاسوسی و...، منود. یا به بیان رساتر، به عالوه ی جذب  

( که در این پروژه ها با روسها   آن نه کل  شامری از کارمندان  و تکنوکرات های کشور )  

پاک  و  نیک  نیـت  با  محصل_که  جوانان  زیادی  عده  داشتند،  اداری  و  فنی  همکاری 

های  »مساعدت  اینوع  تداوم  طریق  از  شان  مردم  آسایش  و  رفـاه   ترقی،  خواهان 

نیز در   )»پلی تخنیک«(  این  محراق  از  را   بودند_  افغانستان  به  خیرخواهانه« شوروی 

های  چنرب شب اندیشه  از  که  آنانرا  مستعدترین  و  داد.  قرار  خویش  جاسوسی  های  که 

مبارزه طبقاتی تحت »رهنمود« شوروی نیرو گرفته بودند، باال کشیده، و در بافت جوال 

سهیم   و  دخیل  مستقیم(  و  بالواسطه  طور  )به  تنیده  درهم  های  شبکه  این  ی  گونه 

 ساخت.  

 

 

 

 روسی انستیتوت پلی تخنیک با محصلین : _ میکانیزم متاس های استادان   ١١

 

حال به طور فرشده توجه خوانندگان را به مکانیزم طرق و شگرد های متاس استادان      

 روسی با محصلین )دانشجویان( افغانی در »انستیتوت پلی تخنیک« جلب می منایم:

یا   G.R.U.  و.K.G.B اعضای       محصلین  با  مختلف  طرق  از  استاد  پوشش  تحت   ،

نشان   علنی  متایل  سیاسی  موجود   رشایط  تغییر  به  که  )آنانی  شده  نشانی  محصل 

به   وابسته  بومی   های  اجنت  توسط  قبال  که  )کسانی  شدگان  سفارش  یا  و  میدادند( 

احمد   مانند  ؛  بودند  کرده  مقدماتی کسب  آموزش  و  مغزشویی شده  اطالعات شوروی 

می از  منجمله  میکردند؛  قرار  بر  متاس  مسعود(،  صنف  شاه  یک  مجموع  انقسام  تود 

نفره،  در سه یا چهار نوبت، و   ٨  -  ٧)کالس( سی نفره ی  درسی،  به سه یا چهار گروپ  

از   آموزش زبان روسی، محصلین مورد نظر در یکی  به بهانه ی  اطاقهای جداگانه،  در 

همین کتگوری ها؛ آموزش اطالعاتی می دیدند؛ در ساعات قبل از آغاز درس روزمره،   

عرص، چند   ٥تا     ٣٠/٣صبح و یا بعد از امتام درس، بین ساعت    ٩تا    ٣٠/٧اعت  از س

روسی  استادان  اتاقهای   به  درسی  مشکل  حل  بهانه  به  آنان  تک  تک  یا  و  محصل 

با این اسلوب با محصل  مورد عالقه در خلوت متاس برقرار میشد؛  چند   میرفتند،  و 

روسی حلقه بسته،  به ترشیحات وی در زمینه  فرد محدود در اتاق البراتوار به گِرد استاد 
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سیاست و استخبارات گوش  فرا  میدادند ؛ محصلین به خانه های رهایشی استادان  

آنجا که محلی کامالً   و در  بود، میرفتند  اِعامر شده  تخنیک«  روسی که در جوار »پلی 

 استخباراتی را به بحث میگرفتند.   -امنی بود،  مطالب سیاسی 

ی عالوه  وجود   به  نیز  متاسگیری  تر  مطمنئ  دوشکل  یافته،  تذکار  متاسهای  اَشکال 

 داشت:  

«( بود: محصل در غرفه )کابین( به  لینـگافـون  ،   تدریس از طریق )»  متاس  اولیشکل  

تنهائی نشسته از طریق گوشی ها،  کست درسی را که  استاد روسی در »تیپ ریکاردر«  

به  گوش محصل وصل   میشد؛ می شنیـد. در حین زمانی که   می گذاشت، مستقیام 

استاد    ، میدادند  فرا  گوش  )نوار(،   فیته  در  شده   ثبت  درسهای  به  محصل  چندین 

روسی کست آموزشی اطالعاتی را به گوشی محصل مورد نظر متصل می منود. سایر  

محصلین کست مذکور را به طور قطع نـه دیده و نه شنیده  می توانستند. با کار برد  

در  تکنولوژ  متداوله  میتـود  این  با  رابطه  بود.   ساده  عملیه  این  اطالعات،   پیرشفته  ی 

 آنجا کامال طبیعی  می منود ، و به امور  تدریسی روز مره مبدل شده بود.  

«( نامیده  میشد. »زچـوت« نوع امتحان بود که استاد    زچـــوت  ، )»متـاس  دومـی  شکل

اتاق یک  در  خاطر  دغدغه  بدون  محصل  و  نشسـته،    روسی  همدیگر  مقابل  خلـوت 

دفــاع   به  استاد  پیهـم  پرسشهای  برابر  در  تحریری  امتحان  در  اش  نوشته  از  محصل 

منازع   بال  حاکمیت  درسی  سیستم  »زچوت«  امر  واقعیت  به  پرداخت.  می  تقــریری 

های    نوشته  متام  تا   ، میداد  حــق  استاد  به  که   ، بود  شاگرد  رسنوشت  در  اسـتاد 

 منایــد.   ناکـامرا )در صورت لزوم دید( یک کالم خـط بزند و وی را تحریری شاگرد 

مکامله استاد با شاگرد،  الزاماً، بایست به زبــان روسـی می بود. به همین سبب شاگرد 

خارج  شاگرد  که  بود  مقدور  زمانی  واین  میداشت.  تسلـط  روسـی  زبان  به  بایست  می 

از همین سبب شـاگرد به کلوپ های    درس، متاس تنـگاتنـگ با یک روسـی میداشت.

روسی؛ محافل و شب نشینی برپـا شده ی روسهـا؛ کشـانده میشد.  مرشوبات الکهولی  

مکامله   طریق  از  زبــان  آموزش  در  ای  جاذبه  پر  انگیزه ِ  طالیی،  مو  زیبای  دخرتان  و 

،    بـود. استاد هـر قدر بیشرت تدریس مینمود، می توانست »زچوت« بیشرت داشته باشد 

یعنی با شاگرد متاس بیشرت بر قرار مناید ؛ منجمله موارد ذیل در سیستم »زچوت« مد  

 نظر گرفته می شد:  
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به   ها،  همکالس  با  شاگرد  صنفی  های  برخورد  ؛  شاگر  توسط  استـاد  روانی  اقناع 

خصوص در مقابل  استادان روسی؛ همینطور با سایر پرسنل روسی آن نهـاد؛ طـرز دید  

 ا موافق با استاد.  سیاسی متضاد ی

در صورتی که دفاع شاگرد  در » زچـوت « قانع کننده هم می بود، شاگرد بر وفق مقرره  

آن   به  باال  در  که  کرد_قسمی  منی  عمل  بود،   مکلف  آن  رعایت  به  که  تعاملی،   های 

 منایــد. نـاکام ؛  در »زچـوت«،   شاگرد رااستاد صالحیت داشتاشاره شد_

است  متامی  از  تقریباً  برخی  داشتند.  تسلط  پشتو  و  دری  زبانهای  به  آنجا  روسی  ادان 

آنان لزوماً این امر را  بُروز منی دادند. آنعده از شاگردانی که شامل پروژه جلب و جذب  

بودند؛ مگر به زبان روسی قسمی که بایــد تسلط نداشتند،  استادان به زبان دری و یا 

موزش الزمه می دادند. طور مثال از محصل در  پشتو،  با آنان در »زچــوت«  نشسته؛ آ 

شد.   می  گرفته  امتحان  یکبار  ماه  هر  در  و  استاد،  چهار  جانب  از  ماه،  چهار  مدت 

ساعـت    ٢٤محصل در این مـدت شانزده بار و هر بار مثال یک ساعت و نیم، مجموعا  

ک  بود  شده  عیار  نهاد  آن  در  شکلی  به  سیستم  میکرد.   کسـب  استخباراتی  ه  آمـوزش 

و   »زچـوت«  طریق  از  ماه  چهار  مدت  در  را  استخباراتی  آموزش  توانست   می  محصل 

 همینطوربا میتود »لینـگافون« به امتام برساند. 

هواداران بد اندیش و  وابسته مسعود،   میگویند: »مسعود بزرگ خودش یک سیستم    

بحث داخل  قلم  این  نشود،  تلف  خوانندگان   وقت  خاطراینکه  به  مقوله     بود...«،   

، که  به فارسی روش، طریقه، ترتیب، قاعده و دستگاه معنی شده، و  (System)سیستم  

آفریننده آن ؛ منی  و  یا موجد  اینکه مسعود خود ذات سیستم  )کدام سیستم؟( بود، 

می  بر  نامربده  از  ستایش  به  پاک  و  نیک  نیت  با  که  قلیل،  ی  آنعده  به   مگر  ؛  گردد 

با دقتامید، کخیزند، صمیامنه توصیه مین و  و همه جانبه در    ه  مسئوالنه،  بیطرفانه 

مورد مسعود، به کاوش  و  پژوهش بپردازند. باشدکه روزی به این معرفت منطقی دست  

یابند، که قهرمان مورد نظر شان، خود،  سیستم نبوده؛ بلکه )عمدتاً(، دستاورد سیستم  

ه است . مسعود که دو سال  اجنت سازی روسها در »انستیتوت پلی تخنیک« کابل بود

در   که  ببینیم  ؛  کرده  تعلیمی سپری  ظاهر  به  نهـاد  آن  در  منظور  به همین  را  عمرش 

                                                                                                                      گفت و گویش با »فرزان« چه فرماید. 

م  از  پرسدفرزان  می  سال    سعود  از   " و    ١٣٥٢:  کانون کشمکشها  کابل  پوهنتون  که 

 رقابتهای سیاسی شده بود ، آیا شام در آن کشمکشها مستقیامً رشکت داشتید؟ "
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دهد می  پاسخ  در  مسعود  داشتم  عالقه   ، بودم  درس  فکر  به  بیشرت  سالها  آن  در   "  :

کشورم   برای  آینده  در  تا   ، کنم  پیرشفت  درسهایم  و  صفحهزندگی   ( باشم"     ٨٠مفید 

 »مرد استوار...«( 

"    در جواب پرسش خرب نگار روسی رس دوکف می گوید:  باز هم در همین رابطه  مسعود

تخنیک کابل  شامل شدم   پلی  انستیتوت   به  پایان مکتب  از  با بعد  از عمـرم  دوسال 

خوشرتین  جمله  از  دوسال  آن  که  گذشت  انستیتوت  در  وموسیقـی  شعـر  و  درس 

 »مرد استوار...(.   ٣٨٤" ) صفحه  زنـدگی ام بود...لحظات 

سـرداره ی آدمکشان نـو به دوران رسیده، و چپاولگران دارایی های عامه، به خاطر      

از اصل و کـنه مسئله، که   یا شنونده ی مصاحبه هایش،  انحراف ذهنیـت خواننده، و 

فنـون اطالعات و   هامنا شامل شدنش در آن »نهاد تحصیلی«، غرض  فراگیری رمـوز و

استخبارات بود، عامـدانـه از »خوشرتین لحظات زندگی« ،»شعر خوانی« و »موسیقی«،  

یــادآوری می مناید. تو گویـی، »پلی تخنیک« را به   آنجا با آن رسگرم بود؛  که گویا در 

 منظـور شعـر خوانـی و موسیقـی اِعامرکرده بودند !  

از تداع     اینکه  پارتی های مسعود محیل، ضمن  و  انـگیز جشنها  ـی خاطره های دل 

رفقای روسی در ذهنش، لذت می برد، به خوانندگان مصاحبه هایش تفهیم می کند  

 که در آن نهاد تحصیلی، رصفاً محصل درس خوان  و خوشگذرانـی ؛ بیش نبوده است . 

 

 _ شمه ای از کار نامه های مسعود بعد از  انستیتوت» پلی تخنیک«:   ١٢

  

سیاسی  اولی صحنه  در  را  املسلمین«  جنبش»اخوان  ظهور  که  خیابانی  تظاهرات  ن 

تاریخ   در  سال٢١کشوراعالن منود  که    ١٣٤٩رمضان  هنگامی  مسعود  و  افتاد.  اتفاق 

(، در داخل »اخوان املسلمین« نفوذ  ١٣٥٠شاگرد صنف یازدهم مکتب استقالل بود )

( ی  شده  پرآنچه  ا.G.R.Uکرد.   ماموریت  نخستین  در  درون  (،   در  جنتوریش 

»اخوان...«، تنها نبود. همپالکی اش یعنی حکمتیار  جنایتکار محیل و منفعت پرست،    

قبل از وی در هستـه های اولی »اخوان...« رخنه کرده بود؛ همچنان  چند تنی  دیگر  

 که تا کـنون به درستی شناسایی نشده اند. 

مختلفه استخباراتی« یک دولت،    در رونـد تهاجم عنارص نفوذی مربوط به »کانالهای  

سازمانهای   و  احزاب  داخل  به  یا   ، مثابه دشمن  به  خارجی  تشکیالت کشور  درون  در 

ساخته شده، توسط کشور خارجی، و یا وابسته به آنکشور، ویا احزاب و سازمانهای غیر  
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ای  وابسته؛ امـا مخالف دولت مرکزی  ، بار ها اتفاق افتاده که عنارص نفوذی از »کاناله

)به طور   فعالیت اطالعاتی بر ضد دشمن  مختلفه استخباراتی« یک دولت، در جریان 

اخص در داخل کشور خارجی( کـه باهم تالقـی می منودند، بنا بر شم قوی اطالعاتی 

راستا، هرگاه   این  آگاه میگردیدند. در  با دولت خودی  ارتباط همدیگر  از  که داشتند، 

تطمیع آنها،   از  ای  عده  یا  های    یکنت  همپالگی  پیوستند؛  می  دشمن  به  شده 

در   تازه  که  ای  دشمن  به سوی  بودند،   کرده  شناسایی  قبالً  که  را  خود  استخباراتی  

خدمتش قرار گرفته بودند، می کشاندند. در صورت عدم پیوسنت  همپالگی هایشان  

می  دشمن  چنگ  به  منوده،  خود  وفاداری  و  صداقت  تثبیت  قربانی  آنانرا  دشمن،  به 

همسلکان  ان از  ای  عده  کشور،   و   مردم  به  خاین  حکمتیار   که  هامنطوری  داختند؛ 

آنانرا    ،  I.S.I.استخبارتیش را در همین روند، شناسایی منود. و بعد از فروش خویش به  

کراتی  قربان تثبیت »صداقت« و »وفاداری«  اش به پاکستان کرد... )بعداً در این باره تذ 

»اخوان...« زیر رضبات کاری شبکه    ،نتیجهدر   داده خواهد شد(.   هسته های اساسی 

های استخباراتی دولت افغانستان؛  و شبکه های حامی آن، یعنی شوروی قرار گرفت.   

نیز در آن نقش داشت،  ذریعه  دولت    سیاف  ( » فــرزه « ، که١٣٥٣پـالن کـودتـای )

اعـدام   یا  و  زندانی  سیاف  شمول  به  طراحان  از  تعدادی  شد.   مسعوِد  کشف  شدند. 

عالقمند به پیرشفت در امور استخباراتی و نظامی که قبالً به داخل »نهضت اخوان...«  

در اختیار دولت قرار داده بود ؛    .G.R.Uنفوذ  کرده بود، و اطالعات الزمه را از  مجرای  

 در این گرفتاری سهمش را ادا  منود. 

رنه بعد از تجاوز ارتش روس به  ، و   رسول سیاف نیز در »همکاری« با دولت قرار داشت

افغانستان،  مشاورین نظامی روس  هیچگاه اجازه منی دادند که وی از زندان ؛ زنـده  

 بیرون شود.  

جنایت،     ، غـارت   ، خیانت  گونـه  هیـچ  از  اش  داره  سیاف_که  مورد  در  مطلب  بیائید 

ل شده توسط  تجاوز به ناموس مردم و کشتار هزاران انسان بیدفاع این رس زمین اشغا

در ذیل مطالعه منوده ، بعد از    Brackets  امپریالیزم امریکا، دریـغ ننموده_را به داخل  

 مرورآن،   »مسعود کاله باز« را دنبال منائیم: 

برای شناسایی باز هم بیشرت سیاف_که از غارت و چپاول دارایی های عامه و  پول   ] 

یا هنگفت دست  ثروت  به  منابع خارجی  از  از  جاسوسی  ای  پـاره  به  بدهید  فته_اجازه 

  ٦٠و    ٥٩نوشته... در کتاب» شاهـد« نرشیه حزب منفور حکمتیار ، در آملان، صفحات  

 نظر بیاندازیم: 
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... زنـدانیان سیاسی دهمزنگ را به زندان پلچرخی منتقل کردند و استاد رسول    »      

،  ــدان دهمـزنگ منتقـل شدکه بعـد ها دو بـاره به زن  نیز در جمله زندانیان بود   سیاف

از گردید  و  آزاد  منسجم  آنجـا  بصورت  را  اسالمی  نهضت  که  زنـدانیان  از  ی  عـده  و 

تن به شمول    ٤١در ساحه ملکی    بنیانگزاری کرده بودند، تا جایی که به خاطرم مانده

نظامی   در ساحه  و  مولوی خالص  نسیم پرس  در سال    ٨محمد  حکومت     ١٣٥٣تـن 

دولت    ١٣٥٧را به حبس های طـوالنی محکوم کرده بود. بعـد از ثـور داود هر کدام شان

 . «تره کی آنها را اعدام کرد  -امیـن

بود،          اما    ظاهـرآً نویسنده کتاب که خود در زندان پلچرخی محبوس  ؛  بی غرضانه 

زنـدان،    آن  از  را  وی  آزادی   و  دهمـزنگ  زنـدان  به  سـیاف،  دوبـاره  انتقال  عامدانه، 

اده  و بی اهمیـت جلوه داده است، تا خواننده به این فکر اندر شود که چه حکمتی  سـ

در کار سیاف بود  که از زندان،  زنده بیرون  آمد.  رهـائی موصوف از زنـدان دهمزنگ  

فقط می توانست دو بُعد داشته باشد:  یا موصوف اجنت مخفی دولت داود خان بود،  

و ادامه  آن، یعنی  دولت دست نشانده روس به    ١٣٥٧ثور  ٧یا با دولت کودتای ننگین  

منایندگی بربک کارمل وطن فروش، زد و بند هایی منود؛ که موجب آزادی موصوف از  

از   قبل  که  اسیرانی  رهائی  خاطر  به  کارمل  رادیویی  صحبت  چنانچه  گردید.  زنـدان 

به   بربک  کارمل    تجاوز شوروی  زندانی بودند، مؤید یکی از این دو بُعد  بوده    است.

بیانیه   در  دولت،  با  سیاف  ارتباط  یعنی  قضیه،  ازاصل  عـامه  ذهنیـت  انحراف  خاطر 

ما سیاف را    رادیویی اش _ از»سخاوتی« که گویا به » ندامت« انجامیده_اظهار داشت: » 

 .  [«. رهـا کردیم و حاال او در مقابل ما ایستاده...

خباراتی سیاف این قاتل مردم و خاین است  -بلی خوانندگان گرامی، شخصیت سیاسی 

  به وطن؛ مستلزم بررسی و کاوش بیشرت و دقیقرت می باشد .

   وحال بر می گردیم به  مسعود »کاله باز« : 

)داود   خودی  دولت  به  آنطریق  از  و  شوروی  کشور  به  خدمت  ذهنیت  که  آنجایی  از 

نستان، یعنی مسعود به  خان(، در رسقافله غارتگران الجورد و سایر سنگهای قیمتی افغا

نیروی مادی مبدل شده بود  )و در این راستا آروزی همیشگی وی این بود تا از پدرش 

همپاشی  از  و  کوب  رس  در  را  مهـارتش  و  استعـداد  گیرد(،   پیشی  صاحب«  لوامرش   «

بخشی از »اخوان املسلمین« اصلی  )امریکائی( به منایش گذاشت. و از این آزمــون  

 آمد .  پیــروز بدر 
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نظرداشت   در  موفقیتش با  )نخستین  اولین  گرفتاری  این  »    در  ی  شده  گرفتار  گروپ 

دومی    ،اخوان...«( مسلحانه    مـاموریت  واکنشی   حرکت  تا  شد،  محول  وی  به 

»اخوان...« را در پنجشیر زیـر نظـر  قرار دهد، و از تعداد افـراد مسلح و ارتباط آنان با  

 عات موثـق در زمینه بفرستد. اهالی پنجشیر و پاکستان، اطال 

( حرکت های مسلحانه، غیر از پنجشیر،  ١٣٥٤در خور توجه است که در همین سال ) 

در پکتیا، لغامن، ننگرهار و سـرخرود، نیز تدارک دیده شده بود، که از جانب دولت به  

 شدت و قاطعیت رسکوب گردید. و شامری از آنان دستگیر و اعدام شدند.  

برمال کنون  والیات   تا  سایر  در  »اخوانی...«  شورشیان  انداخنت  دام   به  در  ،که  نشده 

آنان،  تا چه  کشور چه کسانی نقش داشتند. و مؤثریت » قهرمان مسعود« درگرفتاری 

 حـدودی بوده است. 

اثر فعالیت های استخبارتی  دقیق مسعود، حرکت مسلحانه »اخوان       انجام، در  رس 

ب شد. بیائید به فرموده ی خودش در  این زمینه توجه  ...« در پنجشیر به شدت رسکو 

کنیم: " گروپ چریکی نو پا و کم تجربه  ما بشدت رسکوب شد و من با عده ای دیگر  

دوصـــد تــن از اعضای نهضت جوانا ن   مجبور به هجرت شده به پاکستان رفتیم« ؛ »

    « مسلامن توسط پولیس داود خان دستگیر و به زنـــدان افتادند

باز هم در همین رابطه لب به سخن می گشاید: " ... یکی از خویشاوندان من    مسعود 

برای من هم دوسیه )پرونده( درست کرده بودند.   بعد  ام  خرب داده بودند  به خانواده 

 » مرد استوار..«(.   ٨١و  ٨٠)صفحات    پولیس در تعقیب من بود..." 

اخـو        قافله ساالر   ، گرامی  در  بلی خوانندگان  یعنی مسعود،   روسی  املسلمین  ان 

به    افغانستان  فروش  برای  که  مسلامن«،  جوانان  »نهضت  اعضای  گرفتاری  این 

درآن سالها در ذهن »مسعود   }امپریالیزم امریکا  کمر بستـه بودند،  نقش اصلی  داشت  

صدها  حفظ  واقع  وحشی_در  طالبان  ازترس  روزی   که  کرد،  منی  هم  خطور  نابغه«  

الری که از راه  غارت  ثروت های عامه و تاراج دارائی های مردم، و مزد وطن  میلیون د

فروشی اش به چنگ آورده است_ به خداوند مالی و سیاسی اخوان،  یعنی  امپریالیزم  

روس    امپریالیزم  بادارش،   که  گردد  سبب  مترد   همین   و  بربد،  پناه   امریکا،  

و زنجیر گردن داره ارشا به دست فهیـم ورشکا   »ناجوامنردانه« وی را به »شهادت« برساند

.  مقامات مسئول این عملیات رسکوب و گرفتاری ، غرض پیشگیری و وقایه { بدهد...  

اجنت مخفی شان )مسعود(، از گزندی سوء ظـن رهربان فراری » اخوان...« امریکائی  

)نام جدیدی   در پاکستان، شایعـه تعقیـب و پیگرد وی را،  از شیپور » مصئونیت ملی« 
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که داود خان بر دستگاه مشهور و مخوف »ضبط احواالت«   گذاشته بود(  وامثال آن  

نیـز   خطرناک«(،  )»اخوانی   جوان  این  گرفتاری  صدد  در  دولت  گویا  که  کردند،  پـف 

 برآمـده است . 

مسئولین مسعود ؛ امـا اینبار، نه تنها به سبب برکنار ماندن »قهرمان« آینده ی شان       

از سوء ظـن »اخوانی« های متدن بر انداز، ویرا در قالب » اخوانی خطرناک«  و » فرار «  

کرده از چنگ پولیس داود خان ، به پاکستان اعزام داشتند؛ بلکه »قهرمان« را توظیف  

در رسنگون ساخنت داود خان      I.S.I. کردند، تا از تصامیم و پالنهای بعدی توطئه گران  

 دقیق به چنگ آورده؛  به مرکزش گزارش دهـد. )در آینده( اطالعات 

 

 ده همکاری » تاکتیکی «: ــ_ » فرار« از مرکز پولیس پاکستان ، یا وع  ١٣

 

مسعود بعد از مدتی اقامت  در پاکستان اطالع می یابد) معلوم نیست توسط کی؟(      

گر؛ بلکه  ، نه تنها خود و دوتن دی  .I.S.Iدر زیر شکنجه مامورین    انجنیر جان محمدکه  

  ( نیز منحیث اجنت داود خان در میان »اخوان...«،  افشا منوده است  او )مسعود( را 

 انجنیر جان محمد را حکمتیار قبال شناسایی کرده بود(.  

به یقین که مصاحبه احمد شاه »فرزان« با احمد شاه مسعود در مورد مطلب ای که در  

 به خود معطوف  خواهد کرد: باال تذکار یافت ، ذهنیت کاوشگر خوانندگان  را

  ســوال فــرزان از مسعود:      

گفته می شود در پاکستان، حکمتیار از شام به »ذوالفقار علی بوتو« چیز های گفته    »

از   و شام  کرده  دستگیر  پاکستان  پولیس  را  محمد  جان  انجنیر  و  نتیجه شام  در  بود، 

 « انجنیر جان محمد چه شد؟  چنگ پولیس فرار کردید و به کابل برگشتید ، رسنوشت

   پاسخ  قهرمان دروغگویان  ) مسعود (:      

در همین زمان     " استاد ربانی را باید از جمعیت بیرون کنیم    " ... حکمتیار می گفت:  »

بود که انجنیر جان محمد گـم شد ، این حادثه همه ی ما را تکان داد، در پی این امر  

ن محمد با داود رابطه داشته است. صـدای اورا شایعات داغی پخش شد که انجنیر جا

  ( داود  با  بودند، که  اعرتاف گرفته  او  از  کار  این  با  به اصطالح  بودند؛  هم ضبط کرده 

رسدار داود( در ارتباط بوده، جان محمد گفته بود:  » مسعود هـم با داود رابطـه دارد «  

جا بود که ارتباط  مــِن  قهرمان  اینجا بود که به عمق فاجعه پی بردیم  )بخوانید: » این  

، با داودخان بر مال گردید«( و فهمیدیم که توطئه چگونه شکل می گیرد. حکمتیار به  
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خانه   به  من    » کنیم  کودتا  ما  گذارد  منی  مسعود   « بود:  گفته  ها  پاکستانی  رسان 

پولی  مرکز  به  با خود  مرا  آنجا،  آمد  پاکستانی  )ماشین(  موتر  یک  که  بودم  س  حکمتیار 

( روبرو شدیم ، همین دونفر حکمتیار  بابـر ( و )کلو بردند، در آنجا با یک صاحب منصب )

هم رس رسید ، ما به    انجنیر ایـوب  را رشد و پرورش داده بودند. در همین زمان بود که

متذکر   )باید  کشیدیم  را  کمری(  خود)اسلحه  های  تفنگـچـه  و  بردیم  پی  توطئه  عمق 

ه به همراه داشتم، چه در افغانستان و چه در پاکستان(  شوم که من همیشه دو تفنگچ

بریم.   بدر  آنجا جان سامل  از  توانستیم  ما  و  را جدی گرفت  ما  تهدید  پاکستان  پولیس 

و دونفر دیگر را شهید کرده اند.   انجنیر جان محمد  این در حالی بود که با خرب شدیم ،

حکمتیار تحویل داده شده و    ،  اشخاص فوق الذکر بهبوتو    گفته می شد که به دستور

متعاقب آن  رس به نیست شدند.  خواسته ی حکمتیار این بود که من فرار کنم، ولی  

ماندم جا  آن  الحق   کودتای ضیا  تا  استقامت کرده،    ٨٣و    ٨٢)صفحات  ، )؟!(  «    من 

 »مرد استوار...«(. 

حبه فوق با احمد رس داره ی تفرقه افگنان کشور )»مسعود  کاله باز«( نه تنها در مصا    

شاه فرزان؛ بلکه در متامی  مصاحبه هایش،  عامدانه تسلسل وقایع و حوادث را،  که 

خود به اصطالح قهرمانش بوده، برهم و درهم منوده، بخشهای نامرتبط آنرا باهم بخیـه  

صحبت   مطلب  یک  از  که  گاهی  ورزد.  می  داری  خود  وقایع  مشخص  ذکر  از  زده، 

گری را به میان میکشد. و ی می داند که چطور ناهم آهنگی و  میکند، دفعتاً مطلب دی 

مداری   مانند  درست،  بپوشاند؛  زبان    تردستی  با  را  هایش  گفتگو  گویی  نقیض 

پاکستانی که در هنگام حرف زدن در مورد حلقه های آهنی دست داشته خود ،  دفعتاً 

مبهوت   متاشاچیان  به  را  آنها  برکشیده،  تـوبره  از  را  هایش  می سیخ  نشان  اش  شده 

دهد، و با زبان بازی از فرود بردن  سیخها، در لب و رویش حرف می زند، تا خدعـه و  

 تردستی اش، در باهم آمیختگی حلقه های آهنی؛ افشا نگردد. 

»قهرمان مسعود« به خاطری خدعه و نیرنگی  که در کارش وجود دارد، از بیان مرتبط و   

می هراسد. حین صحب وقایع  از  تاریخوار  لحظه  یک  در  محمد،  انجنیر جان  باالی  ت 

حکمتیار   گذاردکه  منی  گویا  که  خودش،  مورد  در  ها  پاکستانی  به  حکمتیار  ُچغلی 

از   کودتا کند، گپ می زند. بدون آنکه منت جمله ارشا برای شنونده باز مناید ، دفعتاً 

ز پولیس  بودنش به خانه ی حکمتیار و  آمدن موتر پولیس پاکستانی و بردنش به مرک

این  از  زبانش،   ی  ا  زاغچه  ی  مرتقبه  غیر  پریدن  از  بدهید،  اجازه  زنـد.  می  سخن 

 شاخچه به آن شاخچه ؛ بگذریم و به موضوع به اصطالح فــرارش  بپردازیم: 
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مهم        بسیار  بسیار  فرد  و   منصب،  صاحب  یک  که  پولیس  مرکز  ،یعنی    .I.S.Iدر 

اس های  موره  از  یکی  _که  بـابــر  بوده  جرنال  افغانستان  در  پاکستان  مداخله  اسی 

گارد محافظ   از طرف   اما  برده می شود؛  آنان  نزد  به  است_حضور داشتند.  مسعود   

جرنال بابـر و سایر موظفین مرکز پولیس، تالشی منی شود)!(. معلوم نیست »مسعود  

و چگونه رس م ایــوب چرا  انجنیر  ؛  یا نشسته  و  ایستاده  آندو  برابر  ی رسد؟  بزرگ« در 

عضو   ایوب،  جرنال    I.S.I )انجنیر  نزد  میتواند   باشد  خواسته  زمانی  هر  دارد  اجازه 

مطرح  موضوعاتی  چه   ایجاد شده؟  آنجا  در  امتسفیری  چه  برود...(   پاکستان  مقتدر 

گردیده؟ و چه کلامتی رد و بدل شده ؟ که هر دو به »عمق فاجعه« پی می برند و قادر  

عضو دو  حضور  در  مسعود    می شوند  به  نسبت  پاکستان_که  ارتش  مقام  بلند  و  ارشد 

آن   از  ترند_فرار  کشته  کار  جاسوسی  ضد  و  جاسوسی  مسایل  در  بار    هزار  کار  تازه، 

شاید    ( برسانند  اشاره  و  ایام  با  همدیگر  به  ذهــن شان طراحی منوده  در  را  »تهلکه« 

بدل آن رمز  و رموز، میان    مریدان بگویند رمز و رموز قراردادی در میان بوده    که رد و

مسعود و ایوب از سطح درک و دید جرنال بــابــر و آن صاحب منصب پاکستانی خیلی 

از مرکـز پـولیس پاکستان که آمد و   بلند بوده است(. تفنگچه هایشان را می کشند و 

زیر نظر دارند، »دهرمندر« گونه  فرار می منایند. تو گویی   »باب ر«  شد افراد را شدیداً 

یک »جامدار« است،  نه یک جرنال، که به خاطر حفاظت از گزند آفتاب سوزان در زیر  

چپری پناه برده و با بی حالی و بدون احتیاط بر چوکی چرک و لقه ی چوبین ملیده  

ای    سـوتـه  که  حالی  در   ،  [ ملکی  تنبان  و  رسمی  کرتی  به  ملبس  پولیس  و   ، است 

گهداشته،  و انرژی اندکش هم به پایان رسیده،  چرکین و چرب را در میان انگشتانش ن 

و از همین سبب حوصله تالشی  جیب های »مسعود کج کاله« را ندارد، وی را با خود  

دو    اینکه تالشی شود، رس می رسد. هر  بدون  ایوب هم  بعداً  آورد،   زیر چپری می  به 

منصب   صاحب  بابر،  جرنال   ،] کشند  می  خودشانرا  های  تفنگـچه   ، پولیس  یارغار  و 

سوته )چامق( به دست پاکستانی از مرمی تفنگچه های آنان می ترسند. و تهدید شانرا  

جدی می گیرند و بابر  با اشاره ی چشم  به پولیس می فهامند که به آندو فرصت   فرار  

 دهد که بعد ها »کاله باز«  بتواند با قصه فرارش چنگیز پهلوان را به حیرت اندر سازد. 

»فــ  از  مسعود  بعد  و»   ، شود...  منی  دنبال  پاکستان  پولیس  توسط   قضیـه  هم،  رار« 

آنکشور   احساس مصونیت منوده در  بدون دغدغـه ی خاطر  تا سـه سال دیگر  بزرگ« 

( در  1977یال می ماند. تا اینکه فکر بازگشت به میهن را  کـودتای ضیاالحق )چهارم جو 

 ذهنش بیدار می سازد. 
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سیم قصه ی به اصطالح  »رامبو« گونه ی  »آمرصاحب« چگونه  از این میگذرم که تر       

شامری از هواداران خارجی و مریدان داخلی  نیت به خیـر و سـاده اندیش ویرا برای  

 لحظه ها دچـار هیجاناتی آمیخته با حیرت منوده ؛ بهرت است به ماهیت مسئله بپردازم. 

به         خودش  فروش  از  قبل  انپاکس    .I.S.I  حکمتیار،  که  جتان،  را  محمد  جـان  نیر 

مانند مسعود اجنت داودخان بود ، در جریان فعالیت های جاسوسی، شناسایی کرده 

را به دور گردنش می بندد و به آن افتخار    .I.S.Iبود. بعد از اینکه  قالده ی خدمت به  

پاکستان   به  اش  »صادقانه«  خدمت  تثبیت  فدای  را  محمد  جان  انجنیر  کند،  می  هم 

،  نامربده را به چنگ پولیس آنکشور می اندازد. انجیر موصوف زیر شکنجه های منوده

وحشیانه پولیس نهایت بیرحم پاکستان تاب نیاورده، اعرتاف می کند که با رسدار داود   

ارتباط دارد و متاس احمدشاه مسعود با داود خان را نیز افشا می مناید. مسعود توسط  

پاکستان گرفتار میشود،   انکار می  پولیس  داود  با رسدار  ارتباطش  و  بودن  اجنت  از  و 

)استخبارات وزارت دفاع شوروی(، وعــده    G.R.Uکند؛ اما بر طبق پالن داده شده ی  

هر نوع »همکاری«  )در اصل جاسوسی( در زمینه رسنگونی دولت داود را به سازمان  

معترب رهرب مکاره  ( می دهد. از جانب دیگر ضامنت بسیار  .I.S.Iاستخبارات پاکستان )

عضویت   _که  ایـوب  انجنیر  و  ربـانـی«  »استاد  یعنی  رهزنان،  جمعیت  مرده  وجدان  و 

پاکستان    .I.S.Iبر این وعـده ی همـکاری مسعود با  مسجل است_      .I.S.Iنامربده در  

، آنـرا به اعتبار می رساند. از همین سبب است که »قهرمان مسعود«،    ُمهــر تــایـیـد زده

گ واقع  قصه  )در  همکاری«  تعهد»  جای   به  ارشا  گونه   فلمی  فـرار  ساختگی  ک 

جاسوسی( برای سازمان استخبارات پاکستان؛ تبلیغ کرده ، و باخیال راحت سه سـال 

 اما درشوروی و یا کدام کشور دیگر می رود. )*(.  ؛دیگـر ظاهرا در پاکسـتان 

»اتـک« مترینات آدمکشی  مسعود در کمپ های آموزش نظامی ؛ منجمله در کـوه های  

برای کسب آموزش عالیرت نظامی از طرف پاکستان به کشور    » می بیند. در این راستا  

وزارت   در  چرا  نشده  معلوم  آنکشور)  داخله  وزارت  در  مدتـی  و  گردد.  می  اعزام  ترکیه 

آشنا  نظامی  پیرشفته  آموزشهای  به  آنکشور  کارکشته   کارشناسان   نظر  زیر  دفاع...( 

نقل به مفهوم از فردی که بنا بر مشکل ویزه به وزارت داخله ترکیه  مراجعه    ) .  «میشود

کرده و  مسعود را  که مرصوف کار درآن وزارت  بود، دیده و با شناختی قبلی که هر دو  

باهم  داشتند، مسعود پیشنهاد هر نوع کمک برای آن فرد کرده  بود. گوینده مذکوراز  

کیه خود داری کرده است .نگارنده تا کنون موفق نشده،  تاریخ مالقاتش  بامسعود در تر 

به این راز پی بربد که مسعودکدام  سالها  نه در پاکستان و نه در افغانستان   یعنی در 
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پاکستان،   وابسته هایش در  یاچهارمی بوده است.  در غیاب مسعود،  و  کشور سومی  

 .  (وی را در افغانستان و یا بر عکس نشان میدادند  

تا کودتای بد   G.R.Uرس داره »اخوان...« روسی )»مسعود نازنین«( مطابق دساتیر      

»همکاری« دارد. از آن تاریخ ببعد خودش را از چنرب نفوذ     .I.S.Iبا    ١٣٥٧ثور  ٧فرجام  

سازمان استخبارات پاکستان بیرون کشیده، از استقالل و عدم وابستـگی با پاکستان  

 دم می زند. 

ریالیزم  شوروی، که خیال غارت و چپاول دو باره ی کشور ما را در رس  سوسیال امپ      

دارد،  بعد ازتعویض پیهم چاکران گوش به فرمان خلقی، پرچمی، خادی، سازای اش،  

اقوام  از  یکی  به  عمدتاً  _که  را  خود  نظار«ی  »شورای  و  »جمعیتی«  اجیران  انجام   رس 

ان متامدی بدینسودر عقب منافـع آنـان  شجاع افغانستان تعلق اتنیکی داشته و از سالی

)همسویی   همسویی  و  تبانی  اند_در  داشته  پنهان  شانرا  ارتجاعی  و  سیاه  ماهیت  

ظاهری و مؤقت، تقابل نهانی ودایمی( با سیاست استعامری امپریالیزم  متجاوز، جنگ   

وحشی،    افروز  و اشغالگر امریکا  قرار داده، آنها را از گرداب تباهکن محارصه طالبان

مدنیت برانداز و  متمرد امریکایی بیرون آورد. و  داره مفتضـح و رسوای  مذکور را احیاء 

و سازماندهی مجـدد منود. آنانرا؛ چون بو کشان آموزش دیده در پیشاپیش عراده های  

جنگی سوارکاران بی رحم ارتش تجاوزگر امپریالیسم امریکا، توظیف کرد. و به مداحی 

تهو  ستایشهای  یعنی  و  اش،  یافته  لقب   » آزادیبخش  قهرمان   « بانـد  رس  از  آور  ع 

روسیه  دفاع  وزارت  نظامی  استخبارات  عضو   این  مسعود_  ؛  (.G.R.U   احمدشـاه   _)

 واداشـت .  

در خامته از خوانندگان کاوشگر و متعهد در قضایا ی خونبار افغانستان تقاضا می       

فرهیخت نویسنده  اندیشه  تراوش  به  تا  داکرتشود،  آقای  ایران  وشجاع  محمود    ه 

_که نوشتار های تحلیلی و آموزنده ی ایشان به ویژه در رابطه با مسایل کشور  گودرزی

ما ، زینت افزای صفحات سایت نرشیه »شهروند« می باشد_ توجه منوده بر امتنان این 

 قلم بیفزایند :  

اد افغانستـان را در تدارک  " در دو شامره گذشته ، بیش از آنکه روند دگرگونی و حـ     

» لویه جرگه « و زمینه سازی آشکار و پنهانی که در این باره صورت  می گرفت، دنبال 

کنیم، به زد و بند های پنهانی و پشت پرده ای که مردم کمرت از آن آگاه می شوند و به  

مهم  به گامن من دانسنت این روابط پنهانی بسیار    آنها دسرتسی ندارند پرداخته شد. 

زیرا بسیاری از آنچه در روند های آشکار رخ می دهد  و همگان از آن آگاهی می     است. 
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یابند پیاده کردن نقشه هایی است که بسا از دهه ها پیش طرح ریزی شده است. در  

این گذار ، از بسیاری شخصیت های جهان_ بویژه جهان سوم _ چون ُمهره های عرصه  

ستهای  پنهان با این مهره ها بازی می کنند و گهگاه  د شطرنج  بهره برداری می شود.  

، در حالی که این مهره ها دانسته و یا بر آنان پوشاک قهرمان آزادیبخش می پوشانند

دریغ بسیاراست که       نداسته جز انجام دهندگان طرح های از پیش پرداخته نیستند.

این بـازی ها می شود ،     هنوز با همه تالشهای روشنگرانه ای که در بر گرفنت پـرده از

و   پیرشفته  های  جامعه  های  آزادی  به  باورمند   ، سـوم  جهان  روشنفـکران  از  بسیاری 

دوران  در  تنها  ها  بازی  گونه  این  که  پندارند   می  دالنه  سـاده  جهان،  داری  رسمایه 

انجام   ها  نقشه  و  ها  پیشربد چنین طرح  دیگـر  امــروزه  و  انجـام شـده  کـهن  استعامر 

 (.  2002جوالی   12مورخ  ٧٠٠) بر گرفته از سایت »شهروند«  شامره  نیست "  پذیر

                                                                                            (2002اپریل–١٣٨١ثور  )  - " بریالی دربابایی" 

 

*** 

 

"  برای  ١(   » )*) ) اوگونیوک ( نوشت که مسعود  آرتیوم بوروویک در مجلهء روسی    )

مرکـــز   در  که  کرد  ارائه  نیز  را  معلومات   این  وی   ، بود(  مساعدی  مذاکراتشخص 

شامل  بــرونـــز  نظـــامــی  اکادمی  یافتگان   تحصیل  زیاد  مسعودیکتعداد  قوماندانی 

یباشند، وی عالوه کرد که" شایعاتی وجود دارد که مسعود خودش نیز در این اکادمی م

تحت نام مستعار تحصیل کردهاست." منبع : " جنگ مقدس ، فتح نامقدس ، چشم  

نارش    : واشنگنت  لوبک.  کورت  اثر  درافغانستان"  ای  آی   سی  مخفی  جنگ  از  دیدی 

بیشرت قرار داد مخفی مسعود    .مبنظور ثبوت  ٢٥٠، ص  ١٩٩٣ریجرنی گیت وی، سال  

فرقه   ها    ٤٠با  " شوروی  بعنوان  را  کوین جـج  پال  بوروویکاثر  آرتیوم  یاداشت  شوروی، 

مورخ   مانیتور،  ساینس  میگیرند"منترشه  آغوش  در  را  خود  افغان  اکتوبر    ١٩دشمنان 

 ، مالحظه کنید. « ١٩٨٨

( بتاریخ  ١»  ایکه  مصاحبه  در  صورت   ١٩٩٥اگست  ١٤(  باستان  شهر  بود،      در  گرفته 

تاریخ در پوهنتون ماسکــو     KGBسودوپالتوف، کارمند سابق   پروفیرس  و  آثار  ، مولف 

مطالب ذیل را بیان داشت : " مسعود برای ما در افغانستان یک مجرای عقبی بود، او  

یاران  از  نفر  نام مستعار همرای چند  بــرونــز تحت یک  نظامی  اکادمی  در   همچنین 

تحصیل خود  آرتیوم    نزدیک  توسط  اوگونیوک(   ( نرشیه  در  مطلب  این  بود.  کرده 
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تحصیل   دورهء  مقصد   ( بحث  مورد  های  تاریخ  به  راجع  است.  یافته  گزارش  بوروویک 

یا   ١٩٨٣مرتجم ( من اطمینان قطعی ندارم شاید در سال    –مسعود در شوروی است  

 بوده باشد. «  ١٩٨٥

قشون شوروی    ٣٤٥قوای هوائی منرب    (    » واسرتوتین عالوتا متذکر شده بود که** )

برای مدتی همکاری بسیار نزدیک با احمد شاه مسعود بر قرار ساخته و مبعیت او گروه  

های مجاهدین را که برای تنظیم های دیگر کار میکردند و دشمنان درجه اول مسعود  

ص   های شوروی،  نخبه  : شوفیلد،  نگاه  بودند)  ساخته  نابود  بودند،  (.  ١١٤-١١٣نیز 

  " را  فرانزگلینسوویــچ  نظر  تحت  استخبارات  آوری  جمع  گروه  این  واسرتوتین  دگروال 

با کفایت   بازوی بسیار  از گذشت ماها به حیث یک  بعد  شاملون"نام  گذاشته بود که 

قوای   برای  استخبارات  آوری  فارغ     ٣٤٥جمع  بر  مشتمل  گروه  این  بود.  منوده  تبارز 

های انستیتوت  یا  پوهنتون  از   التحصیالن  باالتر  سنین  در  شان  اکرث  بوده  شوروی 

بیست سالگی قرار داشته عمدتا ازبک یا تاجیک بودند ولی السنه پشتو، دری و هندی  

را نیز میدانستند. آنها بفرهنگ و کلتور  مردم افغان، مبقایسه صاحب منصبان هوائی 

 سالویک، شناخت مبراتب بهرت داشتند. « 

از صفحات   ماورای قفقاز،     ٦١و  ٢٩-٢٨-٢٧)  منت فوق  " سیاست روسیه در  کتاب  

مارچ   ریجاردسن  بروس  نویسنده  اثر  افغانستان"  و  مرکزی  ترجمه    ١٩٩٦آسیای  به 

می  اصل  مطابق  که   _ نقل  افغانستان  آئینه  مجله  نارش  هاشمیان،  خلیل  سید  داکرت 

 باشد _ شده است. ( 

پن***) امان  محمد  یعنی  خان  داود  مخلصین  همین   از  تن  یک  عضو"  (  که  جشیری 

ضبط احواالت " ارگ شاهی بود و در حلقه دوستان جرنال عبدامللک عبدالرحیم زی  

غرض  زی  عبدالرحیم  که  زمانی  بود،  کرده  نفوذ  ملی   اقتصاد  و  مالیه  مقتدر  وزیر 

مسافرت رسمی به امریکا  رفته بود. محمد امان پنجشیری مطالبی را در مورد  جرنال  

فته بود که بعد از عودت وزیر مالیه به کشور، همین امر موجب   نامربده به داود خان گ

برکناری" جرنال ملک خان" از وزارت مالیه و اقتصاد ملی و حبس وی گردیده بود. } در  

رابطه با همین  موضوع  آقای عبدالحمید مبارز_ که خود یک تن از پرچمی های نیمه  

جیب به سمت  معین وزارت معارف مخفی و طرفدار داود خان بود و در دولت پوشالی ن

"  ،  ١٩٩٦   -١٩١٩ایفای وظیفه میکرد _ در اثرش " تحلیل واقعات سیاسی افغانستان  

"از    ٧٤و٧٣صفحات   وی  که  نوشته  پنجشیری  امان  محمد  وظیفه  مورد   در  رصفاً   ،

کارکنان ریاست خصوصی دارالتحریر شاهی بود و درحلقهء دوستان جرنال عبدالرحیم  
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شت"، بدون آنکه به ارتباط امان پنجشیری با رسدار داود و به نقش موصوف  زی قرار دا 

در  افشای " راز" ی که به داود خان  گفته و موجب حبس" ملک خان" گردید؛ رصیحاً 

 اشاره کرده باشد.{ 

الذکرش صفحات**** ) اثر فوق  مبارز همچنان در  آقای  رابطه نقش     ١٥١و١٥٠(   در 

وی در افغانستان می نویسد: » ...این تأسیسات در واقع  تأسیسات و پرسنل اتحاد شور 

های   پالن  منودن  عملی  منظور  مهمرتبه  همه  واز  )روسها(   خودشان  استفاده  برای 

 طویل املدت نظامی و اسرتاتیژیک شان اعامر میگردید 

احداث  آغاز  بگرام،  هوایی  میدان  شیندند،  نظامی  پایگاه   و  هوایی   میدان  چنانچه 

هرا های  رسکسازی  پالن  روی  اسرتاتیژیک  و  نظامی  مهم  مرکز  ها  ده  و  میمنه  و  ت 

نظامی  اشغال  زمان  در  ها  پایگاه  و  مراکز  این  که  گردید.  اعامر  روسها  سنجیده شده 

 افغانستان ذریعه روسها کامال در اختیار قوای اشغالگر روس قرار گرفت. 

معلوم افغانستان  مناطق  از  بعضی  نظامی شوروی  اشغال  استاد    در دوران  که هر  شد 

هر   و  شوروی  سفارت  در  مطبوعاتی  مناینده  هر  کابل،  تخنیــک  پــولــی  در  روسی 

های  رسویس  ارتباط  به  را  اطالعاتی  وظایف  ساختامنی  های  پروژه  در  ترجامن 

 ( مـوژایـوف  الکساندر  چنانچه   ، داشتند  بعهده  بی  جی،  کی،  اتحاد  جاسوسی  سفیر 

کا در  کارمل  دوره  اخیر  در  ثورشوروی  نظامی  کودتای  از  قبل  دورهء  در  اســـتاد   بل( 

بود ولی وقتی روسها کارمل را توسط طیاره نظامی به کابل آوردند و  تخنیک کابل    پولی

به ریاست شورای انقالبی نشاندند همین موژایوف دیروز مشاور کارمل بود، بعداً چندی  

از اینکه تغییر و تبدیل در  قبل از برکناری کارمل موژایوف به ما سکو احضار شد و بعد  

کابل انجام شد و نجیب  جای کارمل را اشغال کرد موژایوف مشاور کارمل بحیث سفیر  

 ❐.کبیر اتحاد شوروی به کابل آمد و عنان قدرت ادارهء افغانستان را بدست گرفت «

 

 *** ******* 

به   ، در منت  نوشتارنیز،  به آن نظراندازی کرده است  منابع وموخذی ذیل که نگارنده 

 قوس تذکار داده شده است                                                                      داخل

  

  "مجاهـد ولس" .      -١

و  ٢ اول  تاریخ" جلد  افغانستان در  مسیر   " مبارز  ـ       ، دانشمند  یاد  زنده  اثر   . دوم 

 )غبار(   
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 " پیـام زن" ارگان نرشاتی  جمعیت انقالبی زنان افغانستان  )» راوا«( .       -٣

 ـ      " ظهور و زوال حزب دموکراتیک خلق" اثر دستگیر  پنجشیری.     ٤

 دوس غوربندی .   ــ      " نگاهی به تاریخ حزب دموکراتیک خلق"  نوشته ق٥

 ـ      " دشنه های ســرخ" اثر فقیر محمد ودان.     ٦

 ـ      " اردو و سیاست" نوشته جرنال عظیمی. ٧

افغانستان بعد از بازگشت سپاهیان شوروی" از جرنال محمود قاری یف ترجمه  " ـ     ٨

 آریانفر. 

 ـ      " توفان در افغانستان" اثر لیا خفسکی ترجمه آریانفر.     ٩

 نه افغانستان" به مسئو لیت داکرت هاشمیان.     ـ    " آیی١٠

 .   عرشت " آزمونی از نو و یا رسالتی دیگر" ،     -١١

  " میثاق خون".    -١٢ 

وانجنیر  ١٣ فرزان  شاه  اهتامم:احمد  به  دور"  افقهای  به  وار  امید  و  استوار  مرد   " ـ    

 توریالی غیاثی.

 تان" سلیک هری سن. ـ    " حقایق پشت پرده تهاجم شوروی به افغانس١٤

١٥  " بروس  ـ     اثر  افغانستان"  و  مرکز  آسیای  قفقاز،  ماورای  در  روسیه  سیاست 

 ریجاردسن. 

افغانستان  " ـ   ١٦ در  بی  جی  کی  های   عملکرد  از  ای  پاره  به  مخترص  نگاهی 

 ".)ش.ن.ستیزمند( 

 ـ    " شــاهــد "  از نرشات  "حزب اسالمی" حکمتیار. ١٧

 مسعود " از آقای مجیب الرحمن رحیمی. ـ    " احمد شاه ١٨

 " تحلیل واقعات سیاسی افغانستان"  عبدالحمید مبــارز.     -١٩

 " عقرب های زننده" از داکرتع. متعهد.     -٢٠

  " دهه قانونی اساسی  " اثر کشککی .     -٢١

 

 

 


