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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 ۲۱/۰۹/۲۰۱۹         نعیم مجروح سید

 
 

درین وقت حساس وتاریخ ساز  وتعلیم یافته  نسل جوان  به اھی گھدف نوشتن واقعیت تلخ زیر دادن آ
.  یرد گافغانستان اشتباه صورت ن یس جمھور آینده ئ یری در تعیین رگ انتخابات است تا در تصمیم 

ی،  بنا بر ملحوظات قومی، زبان   هزده آن عده از وطنداران است ک  زنگ  ه ھمچنان یاد آورى به حافظ 
ى ھا بشمول وعده مادى و مقررى ھنوز ھم در کنار عناصر نامطلوب ومجرم قرار  گمذھبی و وابست

 .اند  اسالمی و ملى خود را فراموش کرده   ولیت وجدانی، ئ دارند و مس 
 

 ک از چشم دید هایمخاطرات دردنا
 

 ۱۹۹۴اواخر دسمبر 
  ه ټوازى کدعوت شھید قوماندان مسعود تحت ریاست شھید جنرال ک هب« شورای تفاھم و وحدت ملی»نفرى  هت نھیأٔ 

دون اسناد الزم دون اجازه از مقامات پاکستان و برفتن ب.  من ھم شامل آن بودم توسط یک طیاره نظامى عازم کابل شد
این نوع . رام مثل باال شدن در بس شھرى بودگ میدان ھوایى ب ه پرواز بین المللى ب هسفر از میدان ھوایى پشاور ب

شدن  هبست گیرفتن خطر بزرپذپاکستان و  ینظامى اداره اار بآشک  ضدیتآنوقت  عمل در تحت شرایط شدید کنترول
نسیوان و ایدن پالن صلح بندو بار سبوتاژ کربا  اداره نظامی هدر حالیک . دفاتر ما در پشاور، بازداشت و ترور بود

سط وت ۱۹۹۴اکتوبر   و در المی ربانیاس وجمعیتاسالمی گلبدین حزب  هوسیل هب ۱۹۹۲محمود میستیرى در سال 
 . میدادتمام دوام   طالبان پروژه تخریب افغانستان را به شدت

 

 

۱۹۹۴دسمبر جبل سراج    مسعود   احمد شاه  قوماندانشھید  نعیم مجروح با    سید   
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نفر خطر را قبول کرده عازم   هشتند، اما ما نگاز میدان ھوایى بر  از ترس ای اس ای  نفر از اعضاى ھیأت هدو س 
د در موتر خوسوار شدن  هرام از ما پذیرایى کرد و مرا دعوت بگ داکتر عبدهللا منحیث مھماندار در ب. رام شدیمگ ب

 روزه شھیدشام ھمان . ھا شده عازم کابل و در ھوتل انترکانتیننتل جابجا شدیمکروزردمھمانان سوار لن هاش و بقی
جبل    همذاکرات بپیشبرد  فتن ما را براى صرف غذا و  گھوتل آمد و بعداز خوش آمد    هدیدن ما ب  همسعود لطف نموده ب

 .سراج دعوت کرد
 در وقت مناسبرا  فلم ویدو این حالت کابل  )  روپ ھاى مختلف تقسیم بود  گبود شھر در بین    حال کابل بسیار فالکتبار

اخوندی /وھابی/مربوط و به ھدایت مشاورین پنجابیاز طرف ھر پاتکساالر ھمراه با تنظیم  (  داد  مقرار خواھ  بدسترس
تخلف از حقوق بشر  و  بود  تهرفگمال، ناموس و جان مردم تجاوز صورت   هشان براى دو سال به صورت متواتر ب

 (1*) بود هریکارد جھانى را شکست
برده شده بود،   یغما هھستى افغانستان ب ه کامل تبدیل شده بود و ھم همخروب هشھر ب ھمه  ھاى معدود ه جز محل هب 

موجود در حالت خانه بدوش   انگباشندان، گ، ده ھاه ھزار زخمی، صدھا ھزار مھاجر و بیجاشدهشصت ھزار کشت
که تنھا به بسرمیبردند  و کمبود شدید مواد ارتزاقى ه یری راھا در حالت فاقگ اجمحاصره کامل بخاطر بندش و ب در

راکت   ه بدتر از ھم. یک حکومت میباشد وجود نداشت مسؤلیت هھیچ نوع خدمات شھرى ک . فکر زنده ماندن بودند
رفت و تخریب کابل بدست گ ناه را میگبلیان بى جان چندتا کا هروزان بود ک( 2( )*مشھور به راکتیار)ھاى حکمتیار

 .ھنوز دوام داشت( 3)* گاطراف جن هھم
، و آخوندى شان براى ھا  قابل یا آورى است در جریان دو سال ده ھا ھیأت خارجی دوستان اخوانى پاکستان، وھابى 

 .بودند ساختهر  وه بیشتر شعلرا  گیرى ھاى متضاد شان جنگبودند و قصدأ با موضع  هکابل رفت  هب همصالح
قبلی داشتم در   هدیرینآشنایی با وی  هک بر اینا نکرد، مرا ب هرم و دوستانگدر جبل سراج شھید مسعود از ما استقبال  

دوام کرد و   همذاکرات آغاز وتا آخر در فضای دوستان. خرین مالقات ما بودآپھلوی خود جای داد، این سومین و 
پیشنھاد ما عملى کردن طرح شوراى تفاھم مبنى بر . مندی شنیده چسپی وحوصلصحبت ھا و پشنھادات ما را با دل

با جابجا ساختن یک قوه بیست ھزار نفری افغانی زیر نظر ملل متحد  ش بس عمومیآت, غیر نظامی ساختن کابل
 - عنعنوى و بمیان آوردن یک دولت افغانستان شمول بجاى حکومت جمعیت اسالمی هگ جر هبرای دایر کردن لوی

 هرفتگتازه صورت  همندان مسعود از مالقات خود در ارغندى میدان با طالبان صحبت کرد کوق. ظار بودشورای ن
وى از راکت پرانى حکمتیار . لبدین را از بین میبرندگطالبان دوستان ایشان اند و بزودی  هبود، و اظھار داشت ک

 .حیث صدراعظم ھم شکایت کرد هوعدم اشتراک اش در حکومت ب
شما در   کهفتیم گتوانستیم لھذا ما برایش یرح کردن حقایق به حل مشکل رسیده متنھا با مط طورى بود که  شرایط  

داخلى بودید و   گر روسی با حزب اسالمى حکمتیار در حال جنگ طول تمام سال ھای جھاد با موجودیت قوای اشغال
حکومت داکتر نجیب هللا سالم و  هزیبا را ک و کابل انتقال دادید شھر کابل هخود را از اطراف افغانستان ب گاین جن

بدست خود با ھم عملى « کابل باید بسوزد» هتبدیل کرده و آرزوى ضیاالحق را ک هویران هبود ب هھداشتگ امانت ن
 بیشترشھر کابل را ببینیم که کى     تا  ه کوه تلویزین ببرد ک  ه ب  را   ما که    د داکتر عبدهللا ھدایت دا  ه مسعود بشھید  .   ساختید

باشد در    هشورای نظار دوام داشت  -  در کابل حکومت جمعیت  هتا زمانیک   هفتیم کگما برایش  (  4)*  است؟  ریب کردهتخ
خود دوام   گجن هبا شما غرض غصب اقتدار ب هبخود حق میدھد ک  جنوب کابل یک رقیب تان بنام حزب اسالمى

کرده   ب ابدأ جرأتحز بیایدمیان در کابل حکومت افغانستان شمول به ھمکارى ملل متحد ب همجردیک  ه اما ب. دھد
خونریزى  همنجر ب هده ھا طرح خارجی ک هشوراى حل وعقد جمعیت ون هن. کابل فیر کند هیک راکت ب هنمیتواند ک

 شمول تنظیم ھای مقیم پاکستان و ایران  همردم افغانستان باینکه  رگ م  د،میتواننشد مشکل افغانستان را حل کرده    بیشتر
. بگیرندیک اجتماع یا مجلس سراسری را دایر و روی معضله افغانستان بصورت ھمه شمول بحث کنند و تصمیم 

در    طرح ملل متحد هدر واقعیت ب هپشنھاد ما ک. است هگان مردم طى لوی جرگدن نمایندراه حل جمع ش هانگ پس ی
ه بود واز ھیأت ما من و شھید جنرال کټوازى در آن اشتراک  تبدیل شد همشورتى کویت هگجرلویه  ۱۹۹۴ر اکتوب

تحد چند بار با اشتراک  تفصیل خبرداشت زیرا ھم محمود میستیرى نمانده خاص ملل م  ه شھید مسعود از آن ب   داشتیم،
  همسعود را چندین بار مالقات و بشھید داکتر یوسف خان صدراعظم سابق  مرحوم  شخصیت ھاى برارزنده بشمول

مسعود ھمچنان شھید   بهما . اشتراک کرده بود هدر مجلس کویت  ل طرح دعوت کرده بود و ھم نماینده جمعیتقبو
بالخره . یریمگ ب هگجر هاش را از لوی مشروعیتذار گباشى ب ه ا داشتر خودت شوق دوام وزارت دفاع رگا هفتیم کگ

عنعنوی رسیدیم و ھنوز راه  هگجر لویهدن توافق برای دایر کر هبعد از ھفت ساعت مذاکرات طویل در پرنسیپ ب
ربانى شھید استاد ما در مورد مشکل ریس جمھور . طوالنی قناعت دادن حکمتیار و حزب وحدت را در پیش داشتیم

و از داکتر  « بد نیست که شما ھم با وى ببینید»در مورد استاد ھیچ مشکل نیست او کار من است " فت گ پرسیدم
مجلس خالص شد و ما بعد از ابراز امتنان از  . یردگبربانی تدابیر مالقات ما را با استاد زودتر هعبدهللا خواست ک

 .کردیممسعود خدا حافظى شھید ز  ر اگ یدیک  هموفقیت آمیز این تصمیم تاریخى ودادن مبارکى ب هنتیج
عازم کابل  موترھا شده  بقیه  ران ھمه سوار  گاز اعضاى ھیأت سوار موتر داکتر صاحب و د  من طبق معمول با یکى   

حامل قوماندان    هخاطر رد شدن کاروان طوالنى لنډکروزر ھا توقف کرد ک  هدر دوراھى پنجشیر کابل موتر ما ب.  شدیم
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دریور   هب  عبدهللابزکشى در پنجشیر عازم کابل بودند، داکتر    هبعد از اشتراک در مسابق  هھاى اعضای حکومت بودند ک
  .دوام میکند مسابقهبزکشى اند و در راه ھم این اى مردم مست  هفت بھتر است توقف کنى کگخود 

پدر   هک " و لیدلى کتلىگد ستر" رام رادیو بى بى سى بنام گیک پرو اطالعاتی افغاناز طریق مرکز زمان من در آن 
 .چھار سال دوام کرد کهپیش میبردم  هشھیدم پوھاند مجروح آغاز کرده بود بصورت افتخارى ب

عبدهللا در ھوتل در حال صحبت بودیم من از شھید داکتر صاحب با داکتر   هرحالیک فرداى مالقات با شھید مسعود د 
داراى ارتباط بین  تلیفون هود خواھش کردم ککابل سازمان دھی کرده ب را بهرام ما گپرو هستانی کعبدالرحمان نور

ى بود پیدا کردم، با وى رام من در بى بى سگول پروئمس هذارد، و نبى مصداق را کگ المللى اش را در اختیار من ب
فتم گبصورت مختصر صحبت کردم برایش  هگجر هکابل و موافقت براى دایر کردن لوی هجریان سفر ما ب هراجع ب

تیلفون  وشىگوتمام ملت افغانستان از زبان داکتر صاحب عبدهللا بشنوید  هن خوشخبرى را به ایمژد هبھتر است ک هک
ھنوز  کهفت گو هبود دادم، وى از صحبت با بى بى سى امتناع ورزید هپھلویم نشست هک عبدهللا داکتر صاحب به را

بعد به یکدیگرریکى  فتم دیشب مذاکرات با قوماندان مسعود ودادن تبگ  من به تعجب وناباورى برایش.  نھایى نشده  هفیصل
ر ھم  گوقت دوستان دفتن دالیل کرد در ین گ هنھایى نبود پس چى بود، داکتر صاحب شروع ب توافق ھمه جانبهاز

داکتر  هلین بین المللی را در دست داشتم صحبت ھا را قطع نموده ب هوشى رابطگھنوز  هداخل صحبت شدند، من ک
 کن باقی تشریحات را جنرال توضیح و تأئید ھای قوماندان صاحب مسعود را  هفتگتو تنھا  کهفتم گعبدهللا صاحب 
را  گولیت بزرئو من این مس ولیت داردئپ ھا مسگاو برادر این » فت گ عبدهللاداکتر, ادخواھد د کتوازی  صاحب

 هاین مردم ب هفتم کگ هوش میداد دوباره مخاطب ساختگجر و بحث ما را  کهنبى مصداق را  «.  قبول کرده نمیتوانم
صحبت کردن را نداشتم و  همن که بیشتر حوصل  ،یده باشىھیچ نوع قول و تعھد پابند نیستند جریان صحبت را شن

ر ھیأت محترم گ عضو دی هوشى را بگنبى مصداق خواھان تفصیل بیشتر بود،  حالیکهاعصاب ام خراب شده بود در 
  .مذاکرات را برایش بدھد تفصیل هحکیم آریوبى دادم ک

.  رمى استقبال کردگرأ با بود، وى ما را ظاھ مالقات و دعوت شام گیس جمھور ربانى در ارئبا ر هشام روز بعد ک
ما ھستند و اولین ھمکارى را ما با آنھا کردیم و قوماندان  نفرھمه ب ھا فت که طالگدر ابتدا از طالب ھا یاد کرد و 

اسالمى را از بین جمھوری  زودى تمام مخالفین  هخود مال نقیب در قندھار را ھدایت الزم دادم و انشاهللا با ھم ب
 هیک مقدمیس جمھور بعد از ئیک رشأن فتن القاب مناسب گجنرال کټوازى با بسیار آرامى و متانت با . میبریم

، رول  هگجر  هتشریح طرح لوی  هب  گمختصر تعریف از قربانى ھاى جھاد و یاد آوری وضع رقتبار کشور در حال جن
یس ئر. شده رفتصدا ھا بلند تر  صحبت ھا جدى تر و , ملل متحد و توافق حاصل شده با قوماندان مسعود پرداخت

 هتکرار از شوراى حل وعقد دایر شده توسط قوماندانش اسمعیل خان در ھرات تأکید میورزید و ب هجمھور ربانى ب
را در  گاختالف بزر هپى بردیم ک هعمق فاجع هما وقتى ب. نبود گت ارذارى کرسى ریاسگوا بهحاضر  هھیچ وج

  .فاع اش درک کردیمیس جمھور و وزیر دئیرى رگبین موضع
 هپروان و خیرخان هشھرنو، کارت همنطق همحدود ب هاصطالح ریاست جمھورى وى ک هاقتدار کرسى ب هٔ شن همتأسفان
دفاع سرسختانه از دوام ریاست جمھورى   هرا بربانی  استاد  شت،  ساالران جریان داگ در والیات حکمروایی جن  بود و

این مجلس   هرفتیم کگتصمیم     نداشت،  یم خونریزى برایش ھیچ اھمیتاسالمى اش وامیداشت و بربادى افغانستان و دوا
با  ھیئت را مالقات دوباره فردا تدابیرتا یم ترا زودتر ترک کنیم و از مھماندار خود داکتر عبدهللا خواس هبى نتیج

یرد اما داکتر صاحب ازین کار بنا بر بھانه مصروفیت شھید مسعود شانه خالی کرد و ما تصمیم گود بشھیدمسع
 .رفتیمگپشاور را  هشت بگباز

کابل دعوت  هر شھید مسعود خواهان راه حل نبود پس چرا مارا بگا هبرداشت من بعد ازین دو مجلس این بود ک 
مشورتی  هگجر هاست و از جریان لوی هگجر هپیشنھاد ما لوی هوی از قبل میدانست ک. عزت و حرمت کرد  کرد و
براى هیچ تنظیم کار نمیکرد منحیث قواندان  هجنرال کټوازی یک شخصیت نظامی خیر خواه ک ه خبر داشت ک هکویت

  هبا شھید مسعود مجالس تخنیکی و مشورتی داشت هوای صلح از طرف ملل متحد پشنھاد شده بود و قرار بود کق 
معمول استخبارات  آیا اشخاص دور وبر و مشاورین شھید مسعود وی را از توافق منصرف کردند؟ یا طبق. باشد

 هوی در از بین بردن حکمتیار منجر ب اعمال نفوذ کرده با وعده قبلی همکاری طالبان با این سرعتپاکستان به 
این کار داکتر عبدهللا بود که بیشتر تحت تأثیر استاد بود تا شھید  هانصراف وی از تعھد اش با ما شد؟ و یا اینک

با تعھد که ما با شھید مسعود دوباره ببینیم و  خواستنعقبنشینى کرده و  مسعود و به هدایت استاد از تعھد خود
 دسیسه نظامیان پاکستان براى تخریب افغانستان دوام بدهد که تا امروز دوام دارد؟ همکارى باقبلی 
ود خودرا وارثین راستین شھید مسع هشھادت قوماندان مسعود خود یک معمای حل ناشده است و آنھایک  هجایک از آن

زارت معارف،اکثریت وزارت ھاى خارجه دفاع،داخله،امنیت ملى،و)و در کنفرانس بن صاحب تمام حکومت   میدانند
بشترین استفاده را از نام او کرده اند     شدند و(هئیاجرا  ریاستحکومت و  %  ۵۰والیات درجه اول و بالخره اشتراک  

تحقیق شھادت مسعود اقدام نکردند، آیا   هحتی یکبار ھم باند  ه مقام ھای بلند رسیده و ثروت ھای افسانوی اندوخت هب
سماتیک یم بودند؟ شھید مسعود که به یک شخصیت با پرنسیپ، با دسپلین و کرشریک جر هفکر نمیکنید درین دسیس

ر زنده میبود فکر گا, نداشتندشھرت داشت و پیروانان اش در حضور وى جرأت صحبت کردن به صداى بلند را 
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این عناصر از راه    هذاشت کگ بحرانی خود برسد؟ آیا می  هاین سوی  هری بگ و آشوب  این بیداد گری  ذاشت  گ می  همیکنید ک
اش آمدن اشتباه ترین گبزر هبرسند؟ شکی نیست که وى مرتکب اشتباھات ھم شد ک گثروت ھای بزر هنامشروع ب

بازى  هما وشما ھم 5*بود بوسیله استخبارات پاکستان لیحاتى و مالى ست گپاکستان و قبول کردن کمکھای بزر هب
در آن مرحله    قربانى  ترین  گمتحمل بز  چشم سر تماشا کردیم و  ه را بی استخباراتى پروژه جاری تخریب افغانستان  ھا
حکمتیار بعد از تسلیمى دار ونداراش در جنوب کابل و تمام دیپوھایش در سراسر  دیدیم که . داخلی  شدیم گجن

" مندش" آغوش  هرفت وبگپیش در  سوى کابل را هب ر راه فرارگ ھمرا چند تا راکت ستین ،به طالبان( 5)*افغانستان 
قبول کرد و بعدأ   گخود شھید مسعود پناه برده موقف صدراعظمی را ولو براى چند روز بالخره از ترس مر  هدیرین

  ه ى بازمانده از شوروی و حواریون خود اھالى مظلوم کابل را بى دفاع بگ ھمکارى ھم با تمام امکانات ماشین جن هب
  ا ھه را ھم با خود فرار داده آواره کو گ کرسى ریاست ار ها کرده خود بطرف شمال فرار کردند در حالیک طالبان رھ

  .و دشت ھا و بالخره کوالب تاجکستان ساختند
مسعود از راه آسیای مرکزی آواره ایران، مناطق قبایلی و کنر شد تا  هر بگ ینتحکمتیار بعد از باختن راکت ھای س

شخصى  حساب بانکیتخبارات ایران را در فت کمک اسگ در ایران ھمه پول ھاى ھن  .آوردبالخره سر از لغمان بر
ھمراھى    گاش ریخت و حتى از دادن مصارف به ھمکاران حزبى اش در ایران امتناع ورزید که وى را تا سرحد مر

ش خویخودپرستى اش ھمه شخصیت ھاى مخلص حزبى  خود بزرگ بینی و ،کرده بودند و بنا بر عادت جاه طلبى
 .نیز از دست داد م ارغندیوال را با تمام صفوف جھادى حزب اشبشمول محتر

 

 :یرىگنتیجه 
 

 :درین مرحله حساس و تاریخ ساز افغانستان مردم افغانستان تنھا دو انتخاب دارند
 
، فساد،  گانتخاب داکتر عبدهللا با تیم آزموده شده عناصر نامطلوب استخبارات منطقه، دوام جن        ـ

  و بالخره  داخلی گ ن جن ، امکاسالرانگ، تقسیم افغانستان در بین جنویى، مافیا، بى ثباتى گ زور
  . حاکمیت امارت پاکستانى طالباباختن به 

، شکایات و کمبودى ها، اما مصمم و متعھد  یشنارسایى هاتمام    شرف غنى بانتخاب داکتر ا  ا      - 
اقتصادى و حاکمیت   گبز  به آوردن ثبات، صلح عادالنه و پایدار، رهبرى افغانستان به تحوالت 

 .   ر قانون در کشو
به نداى   بالى سر خود حاظر و ناظر تصور کرده را  ( ج) ر ما در پیش صندوق راى دهى خداوندگا

را مجسم ساختیم ابدأ اشتباه نه  وخونریزی جاری  و بحران جارى وطن دهیم  وش گ  وجدان خود  
 .انشاهللا. اعاده خواهیم کرد در قطار ملل آزاد جھان به افتخار را   خواهیم کرد و حیثیت خود 

 
 :یادداشت

 
نماینده فات از حقوق بشری با جمع آوری مدارک تخل همن از طریق مرکز اطالعاتی افغان در پشاور در سلسل :1*

 هبا شھید پوھاند مجروح آشناي نزدیک داشت و ب هکورا کاملل متحد برای افغانستان پروفیسر فلیکس ارم خاص
مدارک و  همرکز می آمد بصورت افتخاری در تھی هبرای تحقیق جنایت ب هخود ساالنصورت منظم ھمراه با ھیأت 

ا کرده میتوانم سازمان حقوق بشر ملل متحد بیشترین مواد وشاھدان عینی را  ھمکاری خود دوام دادم و ادع هاسناد ب
ر افغان درین راستا  گد  ھمکاری و خدمات دوستان در سازمان ھاى  هالبت.  از از طریق مرکز ما جمع آوری کرده است

ھا باز شده در دسترس مردم قرار    هزودی این دوسی  ه ب  هدر مراحل بعدی ھم فوقلعاده حایز اھمیت است و امید است ک
 حامد کرزی  باطلی حاکمیت  گ حاکمیت قانون اعاده شده فرمان بخشش مجرمین جن هیرد ومنتظر روزی باشیم کگ

واقعیت تلخ این    همتأسفان.  ین خود رسیده و عدالت در افغانستان تأمین شودگ سزای اعمال نن  هاعالن شود و مجرمین ب
 .ریکارد جھانی را شکستانده است هحاد است ک سویه هری و تشدد بگ وحشی هک
 

ما خوش آمد مخصوص خودش را    هلبدین راکتیار بگروز سوم اقامت ما در ھوتل انترکانتیننتل حمله راکت ھای   :2*
جنرال   هتخنیک را ھدف قرار داد خوشبختان اطاق شھید جنرال کتوازی سمت پلی سوم قهدرطبراکت اول , فتگ
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پروان قرار داشت، از بین دود باروت  هسمت کارت همقابل اطاق وی ب هدر اطاق ما بود ک هصاحب در ھمان لحظ
م و اطاق جنرل صاحب  شتیگبر  هبعدأ وقتیک .  زیرزمینی ھوتل رساندیم  ه بدوام داشت خود را    هحمل   هوخاکباد در حالیک 
بودند و اثری از  هریخت به ھم هتبدیل شده بود در ودیوارھا و چپرکت ھم همخروب هاثر انفجار ب هرا دیدیم اطاق ب

  هجنرال صاحب ازین حمل. زیاد دیده بود ه ر ھوتل ھم صدمگلوازم سفر جنرال صاحب وجود نداشت، قسمت ھای د
  ھاى  ه لولگاز منزل خود خارج میشد ھدف ضربه  هیات آباد وقتیک ر یک سال بعد در حگ موقتأ جان سالم برد م

ر ھیأت قوماندان جمعیت هللا نوریسانی گیک عضو د.  واقع شد و جام شھادت نوشیدپنجابی    افغان استابلشمنتمزدوران  
ا از سوی  مرکز اطالعاتی آمد ومر  هب  هشب در حالت بسیار آشفت  هسازماندھی کرده بود یک نیم  به کابلسفر ما را    هک

کراچی    همن با اولین پرواز صبح خود ب.  صورت عاجل پاکستان را ترک کنم  هب  هفت کگمن خبر کرد و    هقصد بر علی
 مامریکا رساند هواز آنجا ب

رفت و ومدت کمی بعد تر قوماندان جمعیت هللا خان از  گت جنرال کتوازی صور از رفتن من حادثهبیست روز بعد 
 .م شدگوست اختطاف شده برای ابد منزل اش ظاھرأ توسط یک د

 
پشاور کرد   (انتلجس بیروى  )با ای بی  روپیه با نوشتن راپور ماھانه به قلم خود آغاز به کار  400با    هحکمتیار ک :3*

یا اداره استخبارات نظامی پاکستان   درجه اول استبلیشمنت    ه به نازدانبود از شروع جمھوری شھید داود خان به تدریج  
کل تنظیم ھا را   هپول باد آورده عربھا بیشتر از نصف سھمی الح کمکی امریکا وستبدیل شد که با سرازیر شدن 

با   هداشت ک  هلحسترین دیپو ھای اگبزردر غند جھادوال    لگ آریوب ځاځی نزدیک تره من  ولسوالیدردریافت میکرد،  
ز  ا ذخایر سرسام اور تبدیل شده بود این ذخایر در نقاط زیادی در متداد خط دیورند هب کوھھاکشیدن تونل ھا در 

 تنھا از ذخایره.  این مناطق را در ھردو طرف خط دیورند دیده بودم  همن ھم  هوجود داشت  کتا آخر بلوچستان     لچترا
 .رفت تا تخلیه شودگت طالبان را قده ھا الری از آن بار میشد ماھا و  هھروز ب هځاځی ک

ر پاکستان در الھور در یک اجتماع زیر مینا  ۱۹۸۹   لبدین حکمتیار این سرسپرده استبلشمنت نظامى پنجاب در سالگ
در . تان وجھان باز تاب وسیع یافتکنفدریشن یکجانبه افغانستان را با پاکستان اعالن کرد که در میدیاى پاکس گبزر

آن وقت پدر کالن ام مرحوم سید شمس الدین مجروح از طریق رادیو بى بى سى با توضیحات حقوقى و نورم جھانى 
حرانى آن وقت افغانستان این کنفدریشن را تسلیمى مطلق افغانستان به حیث تحفه حکمتیار به کنفدریشن ھا و شرایط ب
 .ناب شان را جواب دندان شکن داد پاکستان دانسته و به ج

 
ر گ جمعیت با سالح ھای ثقیل توپچی وتانک سندافرا  هسرکوه تلویزیون رھنمایی کردند و در حالیک  بهما را  :4*

پرداختیم اولین جایرا که میخواستم ببینم قصر داراالمان بود    همشاھده کابل مخروب  هدوربین ھا ببودند ما توسط    هرفتگ
شده اش شدیدأ مرا متأثرساخت و آه از نھادم کشید، قسمت غرب جنوب و شرق کابل بیشترین دیدن پیکر تخریب 

لبدین  گ هفت دیدین کگداده بود دوربین اش را در اختیار من قرار  هروپ ھا کگیکی از سر, را نشان میداد  هصدم
لبدین با ید مناطق  گ هفتم کگمن برایش . مخروبه ھا اشاره کرد ه اشاره دست ب هچقدر خرابی در این طرف کرده و ب

برعکس مناطق غرب تا شرق شھر زیاد  هیرد و من میبینم کگ زیر آتش ب هتحت کنترول شما را از شھرنو تا خیرخان
ھمین سمت داخل موضع اند پس واضح است این مناطق در   ه انک ھای شما ھم بتخریب شده و قوای توپچی و ت 

ای کوه تلوزیون نمیبود  هگا هگ است دی گین ای خو جنگ می وی صیب شما چی »فت گزیرآتش شما تخریب شده 
 « زیادتر بیران شده بود هما ھزار دفع همنطق

  
به شمول شھید عبدلحق )اسری قوماندانان جھاد بعد از اشتراک در شورای سرت ۱۹۸۹شھید مسعود در خزان   :5*

طرح پیتر تامپسن سفیر امریکا براى افغانستان که  )در شاه سلیم نزدیک چترال ...( ،حقانى قارى بابا، امین وردک
( ز طریق سیاسى توسط قوماندانان جھاد بود و از تنظیم ھاى ساخت پاکستان مایوس شده بودخواستار حل بحران ا

نظامیان به اسالم آباد رفت در حالیکه من در خاتمه ھمان مجلس در حضور ژونالیست ھا بشمول  توسط ھلیکوپتر
پرسیدم که تصمیم بعدى  نماینده صداى امریکا و بى بى سى از وى در حالیکه صدایش ثبت میشد در خالل سوال ھا

از شاسلیم به پشاور به مجرد  ساعت سفر  ۱۸من بعد از  ,  شت به پنجشیرگفت بصورت عاجل بازگدر جوابم     چه است،
وى " فتم که گزد و جویاى احوال قوماندان مسعود شد من برایش  گرسیدن به دفترم نماینده فرانس پرس برایم زن

فت وى امروز چاشت مھمان نوازشریف بود و شب گم چرا خنده میکنى، عازم پنجشیر شد خنده بلندى کرد، پرسید
فتم متأسفانه گاست، میخواسم براى مصاحبه بدانم که حاال در کجاست، مھمان جاوید ناصر چټه ریس اى اس اى 

م و بالخره نظامیان ھمه تالش ھاى قوماندانان را برھم زدند و به ھدف خود رسیدند، من ھمین لحظه از چترال رسید
روى روادارى    دو سه روز بعد طی مالقاتی با وی در پشاور این اشتباه تاریخى وى را از   ".از ھیچ چیز خبر ندارم

لیسى مرکز اطالعاتى نیز به گ وشزد کردم و مطلب را با جریان شوراى قوماندانان در نشریه انگایکه داشتم برایش 
یدن مادر و فامیل برای دو سه روز به پشاور میروم. ما  در  وید که به دگ شھید مسعود میتوانست که ب نشر رساندم
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 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ا داشتیم  که جلوصدمه زدن قصدی استخبارات استبلیشمنت در خورد  آنوقت  توانایی رسانه ای  به سطح جھانی ر
  . یریمگ کردن شھرت و شخصیت ھای افغان را ب

 .ھد شددر فرصت مناسب تقدیم خوا کهری است گپشاور ماجرای د هشت ما بگباز 
 

 حرمتبا تقدیم 
 

 انجینیر سید نعیم مجروح
 انستان و بولتن ماھوار زبان انکلیسى در پشاورمسٶل سابقه مرکز اطالعاتى افغان، مدیر مسٶل مجله افغ

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

