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 خــدمات صادقــانــه و قهــرمان مآبانۀ
 احمد شاه مسعود برای شوروی زمان

 و روس امروز
 

شوروی زمان با وصف غنای اطالعات وسیع  و عالیق سیاسی و اقتصادی در افغانستان با داشتن سازمان های 
مخفی جاسوسی در تمام اطراف و اکناف، همه اطالعات مورد نیاز استخباراتی را در ساحات مختلف بطور مداوم و 

 .می گذاشت KGBمسلسل بدسترس دفتر مرکزی شعبۀ خاص افغانستان در 
 

به حیث مهمترین بخش استخباراتی هنگامی تأسیس گردید  KGBرار اسناد افشا شدۀ شوروی، شعبۀ افغانستان در بق
که افغانستان در زمان سلطنت امان هللا خان استقالل را اعالن کرد و شوروی به حیث اولین کشور آنرا به رسمیت 

در افغانستان و « بازی بزرگ»ه طی دو قرن شناخت و این شعبه به ادامه فعالیت های جاسوسی روسیه تزاری ک
 .منطقه فعال بود، شروع به کار کرد

 

درطول چندین دهه گماشتگان شوروی در افغانستان به سران احزاب خلق و پرچم خالصه نشده حتی آن کشور در 
. ی دادندزمان شاهی بسویۀ معاون صدارت و وزرا گماشته و مستخدم داشتند که وظایف خاص دستوری را انجام م

 .در جاگزینی این عناصر در دوران جمهوریت داؤد خان بسویه های مختلف ازدیاد بعمل آمد
اما هیچ کدام از این فعالیت های همه جانبه، گسترده و وسیع البنیاد نتوانست شوروی را در تطبیق طرح های دیرینه 

همچنان شوروی نتوانست مقایسۀ واقع بینانه و  که الحاق قطعی افغانستان به مدار اقمار آن کشور بود، یاری رساند،
عقالنی سیاسی برای درک منافع خود در دوام رژیم شاهی  و مناسبات حسنۀ همجواری و یا یک جمهوری فعال 

لذا با برداشت غلط، .  لنینستی بنماید -بیطرف اما دوست شوروی و یا مداخلۀ مستقیم و ایجاد یک دولت مارکسیستی 
غوا به ظواهر و اتکاء به معلومات ناقص یک حزب بدون پایگاه و جایگاه مردمی با خصوصیت طرز دید ناقص، ا

نیمه کمونیست، نیمه مسلمان و یک چارک افغان، و با وجود سوابق طوالنی، عدم شناخت از ماهیت و ترکیب 
کست قشون سرخ را جامعۀ افغانی و بدون آموختن از تجارب دیگران، دست به ماجرایی زد که نه تنها موجبات ش

در افغانستان فراهم آورد بلکه باعث زوال امپراتوری بالشویکی شده در نتیجه درب مدرسه و دفتر و دیوان 
همچنان ده ها کشور در غل  و زنجیر کشیدۀ استعمار شوروی پرو بال کشود و به . مارکسیزم و لیننزم را بست

وروی نبود که اسرار کشور کوهستانات را نادیده گرفت بلکه قبالً البته این تنها ش.  آسمان آزادگی به پرواز در آمد
 .انگریز عین خطا را مرتکب شد و تاوان بزرگی پرداخت

 

البته در طول تأریخ همواره زوال امپراتوری ها توسط چنین اشتباهات فراهم گردیده است،  چنانکه علل و عوامل 
 .شکر کشی هتلر بر شوروی و عواقب آن شاهد این مدعا استسقوط امپراتوری روم، حملۀ ناپلیون به روسیه و ل

اگر توجه را به کودتای نا میمون ثور مبذول داریم، میتوان شاملین حزب دیموکراتیک خلق را بطور عموم به سه 
 :دستۀ ذیل تقسیم نمود

 

پیروان بومی که رسماٌ شامل حزب بوده و بصورت مخفی و علنی در دورۀ دیموکراسی و جمهوریت فعالیت  -اول
 .داشتند

 

و استفاده جو که شمولیت حزب را وسیلۀ بقا و بقدرت رسیدن خود قرار  Opportunistsاعضای فرصت طلب  -دوم
 .ین به مفکورۀ سیاسی در حزب داخل شدندداده بدون بهره داشتن از فهم و دانش مکتب و فلسفۀ و عقیدۀ راست

 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/abasi_a_ba_janat_khosh_amadi.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/abasi_a_ba_janat_khosh_amadi.pdf
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آنهایی که روی جبر اقتصادی و امرار حیات که معاش خوار دستگاه دولت بودند و به جبر و اکراه برای زنده  -سوم
ماندن که انتخاب دیگری نداشتند، نه شرایط خروج برای شان مهیا بود و نه امکانات ستیز مجبوراً شامل حزب 

 .گردیدند
و ( بروی اسناد)بودند  KGBت رسیدن حزب دیموکراتیک خلق سران و پیشوایان حزب که گماشتگان با به قدر

اعضای آگاه و ناآگاه حزب و فریب خوردگان همه سعی بلیغ بخرچ دادند که برای تأمین منافع شوروی در افغانستان 
م شوروی را برای توسعه قلمرو لنینیز -خدمات صادقانه نموده رؤیا های دیرینۀ روس تزاری و نظام مارکسیزم 

 .گرم  و تسلط بر منابع انرژی شرق میانه تحقق ببخشند« شیر»اقتصادی و راه یافتن به آب های 
افغانستان خود از لحاظ غنایم طبیعی و هم بحیث درب گشایش بوستان های خیالی شوروی مورد استعمار و استثمار 

 .قرار گرفت
این تالش ها را سر چپه ساخت و هر اقدام نا بخردانۀ اعضای حزب به ضرر اما شرایط عینی افغانستان نتایج 

هیچ . محور قدرت، طراح اصلی و پرورش دهنده آمال و آرزو ها در کله و دماغ  اهریمن سیاسی کرملن تمام شد
 گامی بجلو نرفت و انقالب شکست ناپذیر و  برگشت نا پذیرش به شکست های فاحش سیاسی، نظامی و اقتصادی

مواجه گردید، فریاد های شکست پذیری اش در افق جهان پیچید و متواتر از رفتن به پیش بازماند و به گونۀ 
تالش های مذبوحانه برای تغییرات پوشالی و تبدیل رنگ ها و مالیمت های تصنعی، سر . قهقرایی برگشت نمود

های جدید و خالصه هر  جامۀ سیاسی که بتن آشتی و عذر و زاری ها، شعارهای تقلبی و عوامفریبانه و انتخاب نام
در اینحال شوروی در لجن زار بلعندۀ تأریخ گیر ماند و به سر افگندگی و . کرد، مردم از طزر خرامش  شناختند

 .شرمساری افغانستان را با کشته های بیشمار و ویرانی بیحد رها کرد
ن کردن ها و شعار های آتشین برای تحمیل استعمار تپ و تالش ها، به جبهه دویدن ها،  قربانی دادن ها و قربا

شوروی بر افغانستان و دوستی شوروی را جزء فرایض ملی و وطن پرستی افغان محسوب کردن که همه در صدر 
این همه ُجزء .  وظایف حزب دیموکراتیک خلق درج گردیده بود و در تعمیل آن بطور آشکار مبادرت ورزیدند

ان بود، راه و روش شان و ایجابات مکتبی و وظیفوی شان بود و آنرا جزء افتخارات وجایب عقیدتی و فلسفی ش
خود می دانستند، اینکه به ناکامی مواجه شد و نتایج معکوس برای خودشان و ولی نعمت شان بار آورد از محاسبۀ 

 .شان دور مانده بود و این خود بحث جداگانه است
باز طوطئه گر ماهری قد علم کرد که از کلیه جریانات، تحوالت و مناسبات ولی در جوش این نبرد و ستیز، سیاست 

مزورانه بهره برداری نمود و با استفادۀ سنجیده شده و طرح شده  زیر عنوان بازی های تکتیکی بنیاد قدرتش را 
ت خود را در در دشوار ترین لحظا.  استحکام بخشید و رؤیای رهبریت را بر نهاد قومیت در دل و دماغ پرورانید

خدمت شوروی قرار داد و با عقد قرار داد ها و موافقتنامه های سری، آخرین پیروزی قاطع نهضت مقاومت را 
 .درهم شکست، با هم رزمان و همسنگران در ستیز افتاد و با دشمنان در بستر گرم سیاسی همخوابه شد

ز مقام رهبری گروه شبه نظامی به بازیگر فعال این آینده نگر خود پرست،  ماهر و مزور سیاسی که نقش خود را ا
او مقاومت ملی افغانستان را وسیله قرار داد و مقامات قدرت . گونه اش تبدیل کرد« باز شکاری»سیاسی با دیدگان 

این شخص احمد شاه مسعود . جهانی  را هوشیارانه تشخیص و با هریک روابط بر قرار و از ایشان باجگیری نمود
لوژستیک شوروی یعنی لولۀ نفت شمال را به بگرام با سر سپردگی خاص محافظه نمود و دوام  بود که شاهرگ

 .پرواز های بمب افگن ها را از بگرام باالی ملت افغانستان میسر گردانید
 . احمد شاه مسعود با زد و بند سری از آخرین شکست ننگین روس حین خروج از افغانستان جلوگیری نمود

را در نقش ویشتن خبرای تطبیق آخرین طرح روس برای تجزیۀ افغانستان خودرا وسیله قرار داده احمد شاه مسعود 
 .رهبر تاجکستان کبیر می دید

احمد شاه مسعود به روسیه تعهد سپرد که اگر کاروان های لوژستیک شان مورد حملۀ حلقات دیگر مقاومت قرار 
 .حه در نبرد می پردازد و چنین کرد با ثقیل ترین اسل هاگیرد، برای محافظت و مصئونیت کاروان 

خالف تمام اصول، اخالق و پروتوکول های سیاسی و نظامی احمدشاه مسعود آغوش خودرا در پذیرفتن افراد 
آنها برای از . مرتجع ، خائن و عهد شکن حزب دیموکراتیک خلق که تا دیروز آنها را دشمن میخواند، باز نمود

و رقابت های قدرت طلبی شان باعث ویرانی کابل و قتل هزاران  نموداستفاده جنگ علیه رقبای تنظیمی خویش 
طی جلسۀ فوق العادۀ پولیت داکتر نجیب هللا، زمان  ،در حالیکه نظام بر سر اقتدار کمونیستی. گردید آنباشندۀ بیگناه 

لب افغانی اش را س یتمحسوب نموده و ملی سیاسی و شورای عالی انقالبی احمد شاه مسعود را خائن ملی یبیورو
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نهایت نعجب و تحیر بعضی از شاملین همین جلسه با احمد شاه مسعود از در مصالحه پیش آمده با او یار و با . نمود
 .مددگار شدند

 

احمد شاه مسعود بغرض انحصار قدرت بدست حزب جمعیت اسالمی و شورای نظار، از تبار تاجک، طرح ملل 
متحد را برای ایجاد یک دولت وسیع البنیاد توسط توطئۀ نظامی به همکاری پرچمی های رفیق و رشید دوستم شفیق 

 .خنثی نمود
رفت و درهم شکستن جناح هزاره ها را توسط طالبان شرط  احمد شاه مسعود به پیشواز طالبان به والیت میدان

تسلیمی کابل پیشنهاد نمود و تعهد کرد که کابل را تخلیه می کند ولی در بازگشت قوت های طالب را زیر بمبارد 
 .هوایی گرفت

نستان انجام داد احمد شاه مسعود خدمات بس برازندۀ  ظاهراً بنام مبارز، مجاهد،  مخالف  و آزادیخواه، با دشمن افغا
و با آنها از در دوستی و رفاقت پیش آمد و به استناد اوراق مؤثق مقامات شوروی، معاهداتی را عقد کرد که در 

احمدشاه مسعود چنان صادقانۀ برای دشمن افغانستان علنی خدمت کرد که نه نور .  تصور هیچ افغانی نمی گنجید
این خدمات در بحرانی .  کارمل و نه نجیب هللا،  قادر به انجام آن بودندرک ببتره کی، نه حفیظ هللا امین، نه  محمد

اصالٌ سینۀ احمدشاه مسعود سزاوار . ترین زمان به شوروی عرضه گردید که حکم آب حیات را برای آنها داشت
 .تعلیق عالیترین نشان های شوروی بود

 

که انگیزۀ این رابطه بعد از گذشت چندین سال قابل پاکستان شروع می شود . آی. اس. روابط مسعود در اوائل با آی
آیا عقاید . غور است، چرا احمد شاه مسعود َعلم بغاوت را علیه جمهوریت داؤد خان بر افراشت، یک معما است

دینی اش وی را واداشت که به ابتکار خود چنین تصمیم را بگیرد و یا رابطۀ تیرۀ جمهوریت با پاکستان، 
را واداشت که دست به کار شده با استخدام گلب الدین حکمتیار و احمدشاه مسعود زمینۀ  فعالیت ذوالفقارعلی بوتو 

های تخریبی علیه افغانستان را فراهم آورد؟  اما زمانی که مناسبات افغانستان با پاکستان به وساطت شاه ایران بهبود 
فعالیت های خودرا متوقف ساخته برای شان  به احمد شاه مسعود و گلب الدین هدایت داد که. آی. اس. یافت، آی

بعد از . معاش ماهوار مقرر گردید و برای مسعود زمینۀ سفر به بعضی ممالک از جمله فلسطین تهیه دیده شد
هردو نفر را به جنرال ضیاء الحق . آی. اس. کودتای ثور بازهم احمد شاه مسعود و گلب الدین مطرح گردیدند و آی

 .پیشنهاد کرد
ان مبارزۀ ملی مردم افغانستان بر ضد نظام دست نشاندۀ شوروی و تجاوز استعمارگرانۀ آنکشور، جبهۀ در جری

پنجشیر با نظم و دسپلین و روش های متفاوت  از دیگر تنظیم ها مورد توجه بیشتر جهان قرار گرفت و این شهرت  
.  جنگ افغانستان میسر گردانیدبرای مسعود فرصت های مناسب را غرض برقراری تماس ها با حلقات ذیدخل 

اینجاست که مسعود بر خالف دیگر سران تنظیمی، مهارت سیاسی کسب نموده  و کوره دیده شد،  بناًء توجه خودرا  
بیشتر به سیاست متمرکز ساخته فعالیت نظامی را وسیلۀ بازی دپلوماسی خود  قرار داد و با بهره برداری از این 

. آی. اس. او ظاهراً بین خود و آی. ک جریان نیمه مستقل با جهان غرب توسعه بخشیدموقف، روابط خودرا بحیث ی
فاصله ایجاد نمود و بحیث یک چهرۀ شناخته شده نزد سوسیالیست های فرانسه و سازمان های استخباراتی امریکا، 

ره عمدۀ سیاسی با وی شوروی هم مخفیانه برایش تبلیغ نمود و بحیث مه. ایران، اسرائیل و انگلستان تبارز کرد
به این اساس مطبوعات غرب برای مسعود تبلیغ نمودند و به شهرتش افزودند و مسعود از این . روابط برقرار کرد

 .شرایط بهره برداری مالی و سیاسی نمود
 

 گرچه سندی در زمینه در دست نیست اما حدس و گمان فرضیۀ دیگری را خلق می کند که احتماالٌ مسعود در اوایل
به دستور شوروی و موافقۀ ذوالفقار علی بوتو برای تضعیف حکومت داؤد خان به پاکستان رفته باشد که شوروی 

سفرهای مسعود به فلسطین، لیبیا و جنوب امریکا که با شوروی . می خواست جبهۀ نوی علیه داؤد خان بگشاید
 .پس پرده شوروی در آن نقشی داشته باشدروابط فوق العاده صمیمانه داشتند سؤال بر انگیز است که شاید در 

 
 :شهادت و هفتۀ شهید

در ممالک دیگر با در نظر داشت . شهادت لقب و منصب نیست که توسط مقامات دنیوی به شخصی داده شود
شجاعت، سرسپردگی،  سوق و اداره و فتوحات  نهایت بزرگ، ستوده و خارق العاده  در جبهات جنگ به کسی لقب 



  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  رابولي ښت تاسو همکارۍ تهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

مختلف کسی را قهرمان می گویند   قهرمانی می دهند و یا به مقصد قدردانی از خدمات ارزشمند انسانی در ساحات
 .  و یا  اگر شخصی برای نجات حیات دیگران جان خود را بخطر می اندازد لقب قهرمان را کمایی می کند و امثالهم

 

البته ترفیعات و اعطای مناصب ملکی و نظامی از خود ایجابات خاص داشته و مراتب اصولی  و قانونی باید طی 
 .م گذاشته نمی شودکه هیچکدام به لیال. گردد

تشریح و توضیح گردیده و همه شهدا نزد هللا تعالی منزلت و مقام مساوی ( ج)شهادت منزلتی است که در کتاب خدا 
 .دارند، جاه و جالل، مال و مکنت، رتبه و مقام موجب تفوق یک شهید بر شهدای دیگر نمی گردد

اوندی باشد، هیچ شهیدی را در هیچ صورت بر شهید اگر پیروی راستین از نصوص قرآنی و اعتقاد به عدالت خد
اما اگر گروهی خود را نمایندۀ مقام باال در زمین دانسته یکی را قهرمان، سید الشهداء . دیگر امتیاز و تفوقی نیست

شهید  و رحمت هللا علیه بگویند و توسط تبلیغات جبراً این انتخاب خود را باالی متباقی ملت بقبوالنند و  از دو ملیون
 .دیگر یادی نگردد، چگونه این را میتوان توجیه کرد؟  از علمای دین می خواهم در زمینه روشنی بیندازند

 

افغانستان دارالشهداء است و درهر وجب خاکش شهید بی کفنی غلطیده و هزارها شهید قهرمان داریم که در میادین 
ها، سینۀ مبارک خود را سپر بال گردانیده با خون پاک  هموار و در دشت های بدون داشتن پناه گاه کوه ها و صخره

قوماندان »آیا در روز آخرت مالئک بر گردن . خود آزادی، عزت، شرف و ناموس این میهن را نگهداشته اند
 امیل گل می اندازند و دو ملیون شهید دیگر را برای استقبالش به صف آرایی می کشاند؟« شهید

 

اعزاز و اکرام دو ملیون شهید افغانستان در سرتاسر مملکت تجلیل نمی گردد که بنام چرا روزی بنام شهداء برای 
هفتۀ شهید بخاطر یک شهید مراسم برپا می گردد و امتیاز این شهید چیست در حالیکه در میدان نبرد شهید نشده و 

 بدست کفار شهید نشده است؟
است و « سفید»دهد که گویا خون دیگر شهداء  در روز شهادت یک شهید چنین معنی می« شهید»برگزاری روز 

اینکار در حقیقت جفا به روح پرفتور هزارها شهید راه حق در کشور محسوب . است« سرخ»تنها خون همین شهید 
 .می شود

همینطوریکه شهادت منزلتیست، قتل نیز یک گناه کبیره است که عامل و مسبب آن در دنیا و آخرت مستوجب 
نمی دانم با شهید دست آلوده بخون و قاتل هزاران بندۀ خدا چه محاسبه صورت خواهد . باشد بازخواست و جزا می

 !!( گناهت به ثوابت مجرا به جنت خوش آمدی)گرفت ؟؟ 
 

 وهللا اعلم بالصواب
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  


