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 ١عمليات کسکد
 و پالن های پيش بينی شده اتحاد شوروی برای انشقاق  یگآماد

   حدت افغانستان و گروه های زبانی آن و
 

در ماسکو به ببرک کارمل رئيس جمهور افغانستان گفت که برای ليونيد بريژينيف   ميالدی١٩٨١ل در ماه دسمبر سا
تحکيم تهداب حضور نظامی شوروی در افغانستان و بطور تخمينی و مشروط اساس پيوستن افغانستان با اتحاد 

غالم صديق ميرکی که در مورد پالن های  ٢بقول بريدجنرال خاد . اردذجمهوری های سوسياليستی شوروی را بگ
ومات دست اول داشت و بعدًا فرار نمود، بدليل رقابت و دشمنی دو گروه موجود کمونيست در افغانستان شوروی معل

  ٣)١١بودانسکی (هريک خلق و پرچم پالن های برژنيف عملی شده نميتوانست 
رچه برژنيف بعد از مشوره با مشاورين خاد شوروی به اين نتيجه رسيد که از طريق عمليات کسکيد افغانستان را پا

عمليات کسکيد، عملياتی بود که نه واليت غير پشتون در شمال کوه هندوکش را از ). ١١بودانسکی (پارچه کند 
کات زبانی با اين اشترادارای  افغانستان جدا و به اتحاد جاهير سوسياليستی شوروی که با مردمان آن طرف سرحد

 ازين پالن آن بود که مناطق جنوبی افغانستان در محاصرۀ نتايج پيش بينی شده. ستند، ملحق سازدهواليات افغانستان 
ساير قوت های منطقوی قرار خواهد گرفت و پشتونستان بزرگ و بلوچستان در کنترول پشتون ها گذاشته شود و در 

از جانب ديگر در . پايان امر اين مناطق بدست جدايی طلبان پشتونستان و بلوچستان مورد بهره برداری قرار گيرد
 ين يک منطقۀ بی ثبات موجوديت نهضت های جدايی طلبی که در تالش الحاق مناطق شان با مناطق ديگر استند،چن

در قلب اين منطقه بی ثباتی بيشتر  با بهره برداری از آن شوروی ميتواند. برای شوروی آنقدر ارزش نخواهد داشت
  ).١١بودانسکی(را دامن زند 

که نه واليت از افغانستان جدا ساخته شود و اين .... رد که برژينف به کارمل گفت ميرکی ازين حقيقت هم پرده بر ميدا
ين سرنوشت شان گذاشته يبخش های باقيمانده کشور برای تع. واليات بشمول کابل در کنترول شوروی قرار گيرد

  ).١١بودانسکی (خواهد شد 
جوزجان، بادغيس و فارياب عالقمندی خاص شوروی ها به واليات کندز، سمنگان، بدخشان، بلخ، بغالن، تخار، 

با کشيدن اين خط جدايی شوروی اين توان را پيدا ميکرد که منطقه را بدون مصارف و عمليات نظامی آرام . داشتند
اکثريت مردمان شمال تاجک ها و . سازد و طرق اساسی فراهم آوری ارتباطات و تهيه مواد را برای خود تأمين کند

کات زبانی و قومی دارند اتراش آنها با مردمان جمهوريت های اتحاد شوروی در شمال افغانستان ازبک ها استند که
  ).١١بودانسکی (

کی جی بی ازين پالن حمايت نمود زيراکه بطور نسبی با پالن ابتدايی که برای کنترول اوضاع در افغانستان در نظر 
بدين ترتيب مقامات عاليرتبه " :اد افغانستان اظهار داشتاين جنرال سابق دستگاه خ. گرفته شده بود، مطابقت داشت

 “ .کی جی بی احساس ميکردند که به کمک گروه های کوچک نظامی افغانستان را کنترول خواهند کرد
 توجه جدی مذهبیکی جی بی در سايۀ جهان بينی خود هميشه بر خاد تأکيد ميکرد که به عوامل زبانی، ملی گرايی و 

 ).١١بودانسکی (ره برداری نمايد کند و از آن به
در پرتو عمليات کسکيد امور ثبات و امنيت واليات شمال به اين مقصد به سربازان رياست امنيت سرحدی اتحاد 
شوروی سپرده ميشد که واليات شمال افغانستان با جمهوريت های آسيای ميانه اتحاد شوروی سوسياليستی ملحق 

ر مقايسه به جنوب و جنوبغرب کشور به شمال افغانستان به نظر متفاوت نگريسته در روشنی عمليات کسکيد د. گردند
هدف ماسکو پياده کردن شرايطی . خواهد شد و همه راهبرد های سياسی مورد نظر در پرتو همين پالن عملی ميشد

به . ت خواهند کردبود که به اساس آن مردم منطقه مفاد خود را در ايجاد حالت جديد مشاهده ميکنند و از آن حماي
شوروی ها فعاليت های . همين دليل سطح انکشاف اقتصادی و بهره برداری در شمال بطور گسترده سرعت داده شد
پروژه ها گاز و برق روی . انکشاف خود را در کنار دريای آمو که دو کشور را از هم جدا ميکرد، تسريع بخشيدند

                                            
١ Kaskad 
  )دستگاه استخبارات کمونيستی( خدمات و اطالعات دولتی ٢
٣ Bodansky 



  
 

 
و شميره   ٨تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

د آبياری اعمار گرديد و برای تطبيق خطوط اين پالن ستراتيژيک در واليات کندز و هرات دو بن. دست گرفته شد
 ٤)١١٧کراکاوسکی . (پالن های دراز مدت ديگر در نظر گرفته شد

شوروی ها و دوستان شان در شمال از ويرانی شهرها، قراء و قصبات خودداری ميکردند، مگر ماسکو به طور 
ون نشين شديدًا سرکوب ميکرد بلکه در راه از بين بردن ثروت مکرر و فعال نه تنها مخالفين خود را در مناطق پشت

  ٥)١٧٨کرکاوسکی (های پشتون ها وسايل زنده گی و معيشت شان به تالش های ممکن ميپرداخت 
همه شبکه های آبياری و حاصالت زمين از بين برده شد، زمين ها از وجود مردم خالی  در خارج از زون شمال،
 ).١٧٨کرکاوسکی (شور به طور واقعی به زمين های خاره مبدل گرديد گرديد او مناطق جنوبی ک

را بدست گرفتند و هدف آن ) بطور خاص بمباران هوايی( يکبار شوروی ها خود کنترول سلسلۀ عمليات مستقيم 
تون تخريب و از بين بردن سيستماتيک مناطق مورد نظر و بيرون راندن اهالی از آن بود، به اين معنی که مناطق پش

 بطور شديد بمباران شد و صد ها هزار نفر در آن بقتل رسيدند و ،نشين که از جنوبغرب تا شمالشرق امتداد دارد
ارقامی که از طرف ايران و پاکستان ارائه شده است شمار اين . مردمان باقيمانده را مجبور به ترک کشور نمودند

 جنوبی مجبور به مهاجرت گرديده اند و شمار آنها به شش مهاجرين ثبت شده را نشان ميدهد که از مناطق روستايی
شيوه های مختلفی برای بيرون راندن پشتون ها . مليون نفر رسيده بود، طوريکه اکثريت اين مهاجرين پشتون ها بودند

در  نبمباران متواتر قراء وقصبات را به ويرانه ها مبدل ساخته و هليکوپتر های شوروی روستايا. بکار انداخته شد
يک قريه بعد ديگری از بين برده شد، مردم آن بطور دسته جمعی بقتل . حال فرار را از طريق هوا قصابی کردند

در . رسيدند و در جريان همين قصابی های بيرحمانه ولسوالی بعد ولسوالی با خاک يکسان و از مردم خالی ساخته شد
باغ های ميوه و تاکزارها از بين برده شد و حيوانات . دزمان جمع آوری حاصالت به زمين های زراعتی آتش زده ش

ی افغانها وابسته در پالن مسکو هدفی برای اسکان دوبارۀ مردم وجود نداشت و ازينکه زنده گ. شان بقتل رسانيده شد
 های آبياری بود بند های آبياری نيز تخريب گرديد و زمين های مردم به دشت های خاره مبدل شدبه زراعت و بند

 ٦)١٣٠-١٣٣-(کالس
 

 ٧ عمليات شمليون
و استخدام و تجهيز اين  مرحلۀ دوم عمليات زيرکانه و پر از فريب ايجاد يک نيروی قوی از ميان مردمان غير پشتون

نيرو بود که از حمايت مردمان همزبان ساکن در جمهوريت های شوروی برخوردار بودند تا آنها به نماينده گی مسکو 
برای پياده نمودن اين مرحله گروه ناظرينی ٨ )تنی(ر را تحکيم بخشيده ودر کنترول خود نگهدارند مناطق شمال کشو

  ٩)١١٣شوفيلد (که مسئول جمع آوری معلومات بودند به اسم مستعار چامليون موظف گرديد 
ن مسعود از در ميان نيروهای همکار با شوروی قوای مورد توجه چامليون و ستون اصلی اين عمليات رهبر مخالفي

در پايان امر هردو نيرو بحيث قدرت های عمده در ). تنی(پنجشير و قوای جوزجانی عبدالرشيد دوستم تشکيل ميدادند 
 ١٠ »قطعات محدود شوروی« .  ميگرديدندصفوف قوای نمبر چهل شوروی منحيث ضريبی برای تقويت اين قوا داخل

ی کشور خصوصيات زبانی، مذهبی و تاريخی اهميت بيشتر نسبت به سرحدات مل شوروی ها استدالل ميکردند که
همين دليل بود که به حمايت و کمک فعال مسکو در تحت رهبری گروه ضد پشتونی ستم ملی قوای مليشه . دارد

  ).٢٢بودانسکی . (ازبک و تاجک متحد گرديده و از اتحاد آنها يک گروه طرفدار مسکو ايجاد گرديد
کيد به شوروی ها معلوم گرديد که برای موفقيت جوانب تکتيکی و ستراتيژيکی پالن در جريان تطبيق عمليات کس

 فقنامه ها شناخته ميشدند، ميتواند تأثير فوقااستخدام شماری از چهره های مورد نظر مقاومت افغان که متعهدين تو
يک ضرورت پنداشته ميشد، توافقنامه های همکاری با رهبران سرشناس مقاومت  ١١)١١٢شوفيلد (العاده داشته باشد 

زيرا آنها حد اقل به قطار های قوای شوروی اين فرصت را ميدادند که از سرک های مواصالتی بشمول سالنگ 
گروموف . (بطور مصئون عبور نمايند طوريکه اين راه منحيث يک خط حياتی برای انتقال مواد به کابل پنداشته ميشد

١٢)١٩٧-١٨٨ 

                                            
٤ Krakowsky ١٧٧ 
٥ Krakowsky ١٧٨ 
٦ Klass ١٣٣-١٣٠ 
٧ Operation Chameleon 
   حکومت کمونيستی جنرال شهنواز تنی وزير دفاع سابق٨
٩ Schofield ١١٣ 
١٠ Limited contingents 
١١ Schofield ١١٢ 
  )١٩٧-١٨٨( جنرال گروموف قوماندان قوای شوروی در افغانستان ١٢
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 يک تولی تبليغات خاص موسوم به ا و غند اردوی شوروی در تشکيل خوددر جريان سالهای جنگ هر لو
 می ٣۴۵ در تشکيل لوای هوايی گروه سپيتسروپ.  ميداشت که در ساختار سياسی اردو تمرکز داشت١٣]سپيتسروپ[

تان  به اين هدف به افغانس١٥ و به فرمان خاص سترجنرال الکساندر ليبيد١٤در تحت قومانده دگرمن واليری وستروتين
در زمينه تحکيم روابط ميان افسران جاسوسی اردوی چهلم و ) عمليات چامليون(فرستاده شد که در تحت پوشش 

. رهبران مقاومت افغان کار کند و از طريق دادن رشوه به گروه های چريکی همکاری آنها را به دولت جلب کند
 ١٦)١١۴ -١١٣شوفيلد (

يأت شش نفری را بشمول محمد عيسی خان کاکای احمدشاه مسعود  ميالدی رژيم کابل، يک ه١٩٨٠در بهار سال 
هيأت که در تحت امر حکومت کابل کار  اين ١٧)۴٠گريگورييف . (قوماناندان جبهه پنجشير را به پنجشير فرستاد

ت ميکرد و هدف آن اين بود که با مجاهدين ساکن درۀ پنجشير مذاکره کنند موظف بود که از آنها بخواهد که از مقاوم
مسعود  ).۴٠گريگورييف (دست بردارند و در مورد رهايی احمد جان در آنوقت در کابل زندانی بود گفتگو کنند 

بطور تحريری تعهد نمود که با اين هيأت مذاکره خواهد کرد و بزودی از تعهد برگشت و اصرار ورزيد که تنها و 
  )۴١گريگورييف . (تنها با مقامات عاليرتبۀ شوروی ديدار ميکند

از آن به بعد، يک بخش مهم و دلچسپ اين تالش ها . شوروی ازين حرکت درک کردند که مسعود نرمش دارد
. توافقنامه همکاری دوجانبه بود که در جريان يک مدت کوتاه بدست ستراتيژی سازان با حوصلۀ اتحاد شوروی افتاد

 ميالدی بين قوماندان پر از افتخار ١٩٨٢سال  موفقانه انجام شد و در "پيمان قطع حمله بر يکديگر"مذاکرات روی 
مسعود که يگانه خط حياتی بقای رژيم کابل را در . پنجشير و نماينده گان اردوی چهلم شوروی به امضاء رسيد

 ميالدی در مقابل امضای قرار داد همکاری سه صد و ١٩٨٣شاهراه ستراتيژيکی سالنگ در دست داشت در سال 
توافقنامه اول در ماه جون .  اين دومين توافقنامه اردوی سرخ با مسعود بود١٨.)فيدوتوف(پنجاه هزار دالر خواست 

محکوم : (مسعود برعالوۀ تقاضای پول از شوروی ها سه تقاضای ديگر هم داشت.  ميالدی عقد گرديده بود١٩٨٢
ها، عمليات مشترک قوای و باز نگهداشتن در مذاکرات مستقيم با شوروی ) نمودن داد و گرفت با رژيم ببرک کارمل

. ١٩)٢۶۶مسافر ( پنجشير و شوروی ها بر عليه دشمن سرسخت آنها يعنی حزب اسالمی برهبری گلبدين حکمتيار 
مه خودمختاری اش بر درۀ پنجشير شد که اين هم پذيرفته شد يهمينطور مسعود خواستار برسميت شناختن حاکميت ن

  . ٢٠)٢٩٢امستوتز (
تحريری بدست آوردند که در بخش جنوبی سالنگ که در آن کنترول دارد هرگونه حمله شوروی ها از مسعود تعهد 

 ٢٢تا آنرمان مسعود اکثرًا سلسلۀ عمليات مشترک .٢١)١٨٨-١٩٧گروموف . (بر قطارهای شوروی جلوگيری ميکند
  .٢٣)حسينی. (قوای شوروی و دره پنجشير را در مقابل مجاهدين رقيب خود به پيش ميبرد

 می در مورد ديدار خود با احمد شاه ٣۴۵يک فرد استخبارات شوروی مربوط به لوای  ٢٤کلينتسويچتورن فرانز 
  :مسعود چنين ميگويد

ما در يک محيط بيطرف بر سر . دلچسپ بود برای هميشه جنگجويان گورياليی داخلی موثر بودند به همين دليل برايم
 کنترول و ديده ميتوانستيم که مسعود خواهان مناطقی را ازين نقطۀ مرتفع آن. يک نقطۀ بلندی باهم ديدار کرديم

فيصله به عمل آمد که از مناطق تحت . آمد و موافقنامه را امضاء کرديم وی در جريان شب نزدم. نظارت بر آن بود
کنترول مسعود بر قوای شوروی و افغان حمله نخواهد شد، تا زمان رسيدن ما برای پيلوت های شوروی که طيارات 

اين چنين داد و ستد صرف به هدف .  سقوط داده ميشود در پهلوی کمک های طبی مواد خوراکی نيز فراهم گرددشان
کوتاه ساختن دامنۀ عمليات وسيع برای طرفين معاهده در پهلوی معامله صورت ميگرفت که ما به آن اجازۀ رسمی 

  . ٢٥)١١۴شوفيلد . (داشتيم

                                            
١٣ Spectsprop 
١٤ Lieutenant_Colonel Valery Vostrotin 
١٥ General Alexander Lebed 
١٦ Schofield ١١٤-١١٣ 
١٧ Grigor’ev ٤٠ 
١٨ Fedotov 
 )ترجمه پشتوی لشکر سرخ در افغانستان (٢۶۶ر  مساف١٩
٢٠  Amsutz ٢٩٢ 
٢١ Gromov نويسنده کتاب لشکر سرخ در افغانستان ١٩٧-١٨٨   
٢٢ Joint Soviet/IOA Operation 
٢٣ Husseini 
٢٤ Captain Franz Klintsevich 
٢٥ Schofield ١١٢ 
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 در بين گروه های مجاهدين مقاومت يک ٢٦اری با شير قابل قدر پنجشيرکهمينطور فکر ميشد که از خود ساختن و هم
در ( می شامل ٣۴۵ساختار افراد استخباراتی لوای هوايی  .کودتای بزرگ ستراتيژيک و سياسی را برپا ميکند

تند و  سالگی قرار داش٢۵ و ٢٠از آن افسرانی تشکيل شده بود که شمار زيادی از آنها بين سنين ) عمليات چامليون
آنها از تازه از پوهنتون ها يا موسسات تعليمی فارغ شده بودند و بزبانهای پشتو، دری و هندی بلد بودند و شماری از 

 قوای هوايی اين جوانان با موجوديت خود ٢٧ در مقايسه به افسران ديگر نژاد سالوی. آنها خود ازبک يا تاجک بودند
  ٢٨) ١١٢شوفيلد . (سی نمودندرسم و عنعنات مردم افغانستان را خوب برر

برای منافع ستراتيژيک جای هراس در آن بود که پيوستن مسعود با روسها و ساخت و بافت وی با آنها زنده گی او 
را ٢٩) وی دی وی( تهديدی را بوجود ميآورد که به همين دليل روسها يک گروه کوماندويی اين لوای هوايی روسها

 ميالدی با احمد شاه ١٩٨٩ند و گروه مذکور تا ختم اشغال شوروی يعنی بحيث محافظين شخصی مسعود فرستاد
 ٣٠)فيدوتوف. (مسعود بودند

نماينده گان شوروی برای حفظ و توسعۀ روابط با مسعود مساعی جدی نمودند که نتيجه آن جلب همکاری مسعود با 
ا وی از طريق افراد رابط تأمين بخش های استخباراتی روابط خود را ب. ساختار های اردوی چهلم شوروی ميباشد

 تفاهم با نجيب اهللا پيشنهاد های مذاکره روی موضوعات مختلفه ارائه ميگرديد و در خاتمه مهر سفارت  درميکرد،
 ، دگرجنرال شهنواز ٣١ربوط از طرف دگرجنرال ب گی گرموفو توافقنامه های م .اتحاد شوروی بر آن زده ميشد
  ٣٢)١٢۴-١٧٧شيبارشين . ( تان و احمد شاه تصديق ميشدتنی وزير دفاع جمهوريت افغانس

 خود ٣٤ "دست ماسکو"در کتاب تحت عنوان ) استخبارات خارجی( رئيس سابق رياست اول ٣٣سترجنرال شيبارشين 
شناختن هويت چنين يک شخص  در مورد کارکرد و روابط مسعود مثال های دلچسپی را برمال ميسازد که برای

  . ندتحقيقات ما را کمک ميک
خود خواه، عاشق بخود، قوم : کی جی بی با مالحظۀ ساختار سايکولوژيکی مسعود او را چنين تشخيص نموده بود

شيبارشين . (ه سخت عالقه مند دانش و شجاعت نظامی بود و کسی که توانايی خيانت را دارا ميباشدکپرست، کسی 
٢١۴-٣٥)١٧٧  

  :شيبارين ميگويد
نست در پنجشير از قوای پنجشيری مخالف دولت يک گروه را برای خود االدی تو مي١٩٧٩احمد شاه در پايان سال 

درين جريان تجربۀ سابقۀ وی در زمينه فعاليت های دهشت افگنی به او اين قابليت را داده بود که شماری از . بسازد
 ميالدی عليه ١٩٧۵ل در شورش سا .رقبای منطقه ای خود را از پا در آورد و در منطقه کنترول خود را گسترش دهد

حکومت داود خان مسعود با چند تن از اعضای شورشی حزب اخوان المسلمين خيانت نموده و آنها را به دست ادارۀ 
 ليبيا، ه اين شورش مسعود بیبعد از سرکوب. اين افراد بزودی اعدام گرديدند. استخبارات رئيس جمهور داود خان داد

. نظاميان حرکت آزاديبخش فلسطين در فعاليت های دهشت افگنی فعال اشتراک نمودايران و بعد لبنان رفته و با شبه 
 ٣٧تيتو ،٣٦درينجا وی به عقايد مارکسيسست های بنياد گرای معروف روی آورد، تيوری ايکه از طرف ستالين

  .تفسير شده است ٤٠چگواراو ) جنرال ويتنامی( ٣٩  جياپگوين و ن٣٨تونگتسه ماو
آموزش  ٤٢می نظامی فرونزر جريان يک زمان نامعلوم در اکادبرنگارشوروی، مسعود دخ ٤١بقول آريتوم بوروويک

 ميالدی ١٩٩۵کی جی بی در مصاحبۀ تاريخی چهاردهم آگست سال   مامور سابقۀ٤٣اناتولی سودوپالتوف. ديده است
شوروی آموزش  در اکاديمی فرونز اتحاد ١٩٨٣-١٩٨۵در بوستون اياالت متحده به من گفت که مسعود بين سالهای 

                                            
٢٦ Venerated “Lion of Panjsher” 
٢٧ Slavic 
٢٨ Schofield ١١٢ 
٢٩ VDV 
٣٠ Fedotov 
٣١ Lieutenant General Boris Gromov 
٣٢ Shebrashin ٢١٤-١٧٧ 
٣٣  General Leonid Shebarshin, Director of the first department KGB (Foreign Intelligence) 
٣٤ The Hand of Moscow 
٣٥ Shebarshin ٢١٤-١٧٧ 
٣٦ Stalin 
٣٧ Marshal Tito 
٣٨ Mao Tse Tung 
٣٩ Vo Nguyen Giab 
٤٠ Che Guevara 
٤١ Artyom Brovik 
٤٢ Frunz Military Academy ١٩٢١ اکاديمی نظامی فرونر به افتخار ميخاييل فرونز وزير دفاع شوروی در سال  
٤٣ Anatoly Soduplatov 
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در زير نامها مستعار  به اساس گزارش ها مسعود همراه با چند تن از قوماندانان ارشد خود درين انستيتوت. ديده است
 ٤٤)١-٨پاول کنين جچ . (آموزش يافته است

  . در جنگ افغانستان دارای خصوصيات افشاء کننده ميباشد سرباز شوروی ٤٥ مصاحبۀ غير مترقبۀ ايوان شوميلوف
  يلوفشوم

 در مناطق نزديک به سمنگان و ٢٠١قبل ازينکه اردوی شوروی از افغانستان خارج شود قطعۀ ما همراه با فرقه 
مسعود در مسکو با جنرال . قوماندان گروه های گورياليی در آن منطقه احمد شاه مسعود بود. بغالن کار ميکرد

ال وارنينکوف سالروز تولدی خود را تجليل ميکرد گفته ميشود که وقتی جنر. زمان آموزش ديده استهموارنينکو 
  ٤٦) ١١٣-١١۵اين هيناما ليپاتين او يوريچينکو . (مسعود برای مالقات او رفت و اين جنرال تحفه های او را پذيرفت

برای تأييد اين حقايق گفته های يک افسر استخباراتی شوروی را از مقدمۀ کتاب قشون سرخ که توسط بوريس 
 در روزنامۀ کمسمول ماشوفسکی بنشر رسيده ١٩۴ شده مأخذ ميگيريم که در سيزدهم اپريل سال گروموف نوشته

  .است
مقامات . ما بود) ايجنت(اگر حقيقت را ميپرسيد، حقيقت آنست که مسعود از دير زمان با ما بود و او مخبر نفوذ "

ری از مسايل مشوره نمودند و باز رسمی ما برای حدود يکسال با وی مذاکره کردند، آنها باوی در مورد شما
مسافر، مقدمه (مدت طوالنی آنچه را انجام ميداد که ما برايش ميگفتيم  مسعود برای. مذاکرات مشترک آغاز گرديد

  ٤٧)قطعات محدود
مسعود در زنده گی روزمره خود مناسک دينی را بجا ميآورد اما برای ادارات استخباراتی ما معلوم بود که وی با 

  )٢۶۴محدود  مسافر، قطعات. ( نزديک خود شراب مينوشيددوستان
وی در مقايسه به ساير قوماندانها در نزد . مردم عوام را پرورش ميکرد و برای آنها عزيز بودمسعود احمد شاه 

  .افغانها نامدار بود
اين کار جلو بدليل همين خصوصيت وی بود که گروه اردوی ما عالقه مند جلب همکاری وی بودند که با انجام 

ما در سال . اين مساعی اردوی چهلم نتايج قابل توجه را بدست آورد .حوادث خونين در پنجشير قبل از قبل گرفته شد
ما با احمد شاه چنان روابط مهم قايم کرديم که الی خروج عساکر شوروی از :  ميالدی به هدف خود رسيديم١٩٨٢

  )٢۶۶ر، قطعات محدود مساف. (افغانستان به همان قوت خود باقيماند
به ). ما آنجا بوديم(مدت حضور قوای مار را در افغانستان برای سالها تمديد يافت  با موجوديت روابط ما با مسعود

مسعود بعد از احمد شاه . همين دليل قوماندۀ قطعات محدود ما از فعاليت های نظامی گروه مسعود چشم پوشی ميکرد
 ميالدی صورت گرفت يک معاهده را امضاء ١٩٨٢ردوی چهلم شوروی که در سال ديدار مستقيم با نماينده گان ا

نموده و ابتکار جلوگيری هرگونه حمالت گروه های مسلح را عليه قطار های نظامی شوروی را در مناطق تحت 
  )٢۶۶مسافر، قطعات محدود . (کنترول خود در سالنگ جنوبی بدست گرفت

به اساس اين معاهده  ....... و مواد لوژستيکی مجبور بود به اين معاهده تن در دهداحمد شاه مسعود بدليل کمبود اسلحه
احمدشاه مسعود به قوای تحت امر خود دستور داد که از قوای حکومتی افغانستان دوری اختيار کنند و همه قوت خود 

  )٢۶۶ود مسافر، قطعات محد. (را برضد قوای حزب اسالمی تحت قيادت گلبدين حکمتيار سوق دهند
تحقيقات در مورد چند صحنه ای از رفتار ويرانکاری مبتنی بر بيماری روانی احمد شاه مسعود ميتواند برای تحقيقات 

  :زير مفيد باشد
چرا؟ برای جوانب معاهده ازين معاهده ها چه بدست . همه ميدانند که مسعود معاهدات متعددی را با روسها امضا نمود

شود که مسعود از شوروی ها پول بدست ميآورد، مهمات نظامی و اطمينان در مورد عدم آمده است؟ چنين معلوم مي
شوروی ها از مسعود اطمينان حاصل کردند که . تعرض قوای شوروی به منطقۀ محاصره شدۀ پنجشير را بدست آورد

وی ها مصئون بماند مسير طوالنی شاهراه سالنگ که در سر سينۀ کابل افتاده است به حمايت قوای جمعيت برای شور
نگرانی ديگر شوروی ها جلوگيری مجاهدين حزب اسالمی از . از حملۀ ساير قوت های مقاومت جلوگيری نمايد

کشانيدن جنگ به آنطرف دريای آمو بود، زيرا مجاهدين ميخواستند برای بار اول بعد از جنگ دوم جهانی دامنه 
د شاه از هرگونه همکاری با ساير مجاهدين دوری اختيار نموده احم. جنگ را بداخل خاک اتحاد شوروی انتقال دهند

و اکثراًَ از طريق حمايت از شوروی اين توانايی را بدست آورد که در مناطق شمالی افغانستان از جنگ در مقابل 
 ٤٨)١٧ريچاردسن . ( روسها جلوگيری کند تا باشد که اين مناطق به ميدان عمليات نظامی مبدل نشود

                                            
٤٤ Paul Qinn-Judge ٨-١ 
٤٥ Ivan Shomelyov 
٤٦ Qtd. In Heinamaa, Lepanen and Yurchenko ١١٥-١١٣ 
  ر سرخ در افغانستان مسافر ترجمه پشتوی لشک٤٧
٤٨ Richardson ١٧ 
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آيا اين عمليات های جزايی همانا حقيقت داشت که خبرنگاران و رسانه های  جشير حمالت صورت گرفت؟چرا بر پن
که آنها انعکاس  خارجی در مورد تبليغات وسيع انجام ميدادند؟ آيا مسعود به همان اندازه دانسته، قوی و هشيار بود

  قاومت افغان بود؟ميدادند؟ آيا وی براستی يک قوماندان هيبت ناک و قهرمان نامدار م
اردوی چهلم ما در هر لحظه « آنطوريکه سابقۀ مسعود نشان ميدهد و به اساس يادداشت های بوريس گروموف 

خبرنگاران زيرک با بيخبر چهرۀ مسعود را به شکل يک چهرۀ باغی تصوير نموده بودند » مسعود را تار و مار سازد
  .ابله های سرسختی نموده بودکه گويا مسعود حتی با اردوی چهلم شوروی نيز مق

 ميالدی در ١٩٨٨شيبارين که يک رهبر ارشد کی بی جی بود در خاطرات زنده گی خود مينويسد که در پايان سال 
با اطمينان تمام گفت که در مورد عمليات های مورد نظر  شهر طايف عربستان سعودی يک انجنير افغان به نام اسحق

مارشال سوکولوف نميتوانست که با « . نی نه بلکه از منابع شوروی بدست ميآوردندآنها معلومات را از منابع افغا
مسعود روابط مملو از دسايس داشته باشد اما خوب ميدانست که افراد استخبارات وی با مسعود روابط نزديک 

 {» .وشن سازدو بادرنظرداشت اين حقيقت وی نتوانست ازين روابط چشم پوشی کند مگر اينکه او را ر.... دارند
مارشال سوکولوف بايد از روابط کی جی بی و مسعود با خير باشد، اوضاع آنزمان بايد سوکولوف را ودار سازد که 

 }.اين حقايق را بياد بياورد
. عمليات بزرگ نظامی جنگ افغانستان در پنجشير که مملو از تبليغات و شايعات بود يک تقلب محض بود: پنجشير

اين عمليات او را به سطح جهانی معرفی . هره برجسته بخشيدچ قوماندان کوچک مانند مسعود يکاين عمليات به 
نمود و بروی گروه های مرتبط خود دروازه را برای سرازير شدن پول، مواد خوراکی و اسلحۀ اروپايی و امريکايی 

گر مفاد آن چندان بار تکرار حضور ما در افغانستان ثمرۀ عمليات پنجشير به عبارۀ دي در طول زمان. باز نمود
 )٢١۴شيبارين . (گرديده است

والديمير سنيگيرپف خبرنگار شوروی گزارشات رسانه ها را در مورد تکتيک های احمد شاه مسعود و حمالت 
  . زمينی و هوايی مشترک شوروی بر منطقۀ تحت محاصرۀ پنجشير مورد سوال قرار ميدهد

عملياتی که رهبری آنرا مارشال .  ما در پنجشير حتی از قبل شک قوی داشتممن در مورد موفقيت: سنيگيرپف ميگويد
شيبارين رئيس سابق شعبۀ استخبارات . ال. سوکولوف، اخريموف و سترجنرال وارنينکو ميکردند همه ساختگی بود

  ٤٩)٢ف سنيگيرپ. (خارجی کی جی بی طی نوشته هاييکه جديدًا منتشر گرديده است، اين حقيقت را تأييد ميکند
در نتيجه گيری آخر بايد تصريح گردد که مرکز استخبارات اردوی چهلم شوروی که بنام عمليات شمليون ياد ميشود، 

 ميالدی شعبۀ استخبارات شوروی در نيل به هدف مرکزی خود موفق ١٩٨٢در سال . نتايج روشنی را بميان آورد
ود را الی خروج شان از افغانستان باقوت تمام تأمين نموده و آنها توانستند روابط نزديک خود با احمد شاه مسع. گرديد

برای روسها تحريک گروه های نژادی، اجتماعی و مذهبی و آنها را در  ).١٨٨-١٩٧گروموف . (آنرا زنده نگهدارند
کزی رقابت هم قرار دادن يک حقيقت تازه نبود، آنها اين تفرقه افگنی را از بسيار قديم در مناطق وسيع آسيای مر

به همين دليل روسها برای بدست آوردن اهداف شان به سه عنصر . عملی نموده بودند و درين کار تجربه کافی داشتند
مشی ستراتيژيک شوروی در . نجابت نژادی، رهبری مذهبی و طبقه روشنفکر بومی اجتماعی: نياز داشتند مهم

  ٥٠) ١٠بينيگسين . (تجارب تاريخی ميچرخيد افغانستان روی
 تأکيد روی نقطۀ اصلی حقيقت چيزی که امروز ما شاهد آن هستيم اينست که در ميراث خور اتحاد شوروی سابقبا 

  .روسيه جديد است
ماسکو روشنی می اندازد که اساس آن در  تی احمد شاه مسعود بامرويدادهای جاری فعلی بر آن روابط پايدار ولينع

 حقيقت سخن بی سنجش الکساندر ليبيد سترجنرال سابق اردوی شواهد خوب اين. زمان جنگ سرد گذاشته شده بود
  .سرخ است که طی يک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن اظهار داشت

 مخالفت با قوای طالبان با روسها کمک ميکند که آنکشور بتواند نفوذ خود را در افغانستان حفظ رجهان د: ليبيد ميگويد
را که دوست روسيه بودند، از ميان ) ربانی و مسعود(ه نژاد پرستان افغانی نمايد و اين همان طالبان بومی بودند ک

  ٥١)ای دی. ميلون، اوپی. ( برداشته بودند
نانۀ مکرر و دايمی يهای خاشاروال سابقه شهر بغالن از دستورافشای اخير يک دستاويز پنهانی توسط سيد باقی الحق 

اين دستاويز اعالميۀ شورای نظار است که به اساس . اردتوسط برژينڤ پرده برميد) عمليات کسکد(مربوط به 
اين اعالميه تقاضا ميکند که با . گزارش ها مسودۀ آن توسط داکتر عبدالرحمن مشاور ارشد مسعود نوشته شده است

استفاده از تمام قدرت و امکانات همه پشتون های ساکن در شمال افغانستان جبرًا از آنجا کوچ کردن مجبور ساخته 

                                            
٤٩ Vlademir Snegirev 
٥٠ Bennegsin ١٠ 
٥١ Melloan, op. ed 
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موقف ضد پشتونی داکتر عبدالرحمن به همه روشن ا ). حسينی. (صورت يکسره از بين برده شوندآنوند و در غير ش
  .ست

 مشاور خاص ٥٣ خبرنگار آژانس رويترز گزارش داد که يوری باتورين٥٢ تيم جانسن١٩٩٧در پانزدهم سپتمبر سال 
حمد شاه مسعود بطور مخفی از پنجشير بازديد انه با اي ديدار مخف رئيس جمهور وقت روسيه برای٥٤بوريس يلستين

 رويدست گرفت تا آنرا به قرار گاه مسعود در ٥٥) لونا(باتورين بعد از ديدار با وی تدارک انتقال راکت های . نمود
ولی روسيه تاهنوزهم اصرار ميورزد که در افغانستان از هيچ گروهی . پنجشير واقع در شمال کابل فرستاده شود

 .دحمايت نميکن
 خبرنگار ارشد مجله سرباز عاقبت به مجلۀ خود گزارش داد که جنگجويان خريده شده به پول ٥٦مارک ايچ ميلستين

قرغزی و ازبک را موصوف به قرار گاه نظامی سابقه شوروی در ترمز ازبکستان که در مجاورت سرحد افغانستان 
 جنگ تنها چشم براه آن بودند که معاش ماهانۀ حدود اين جوانان حدود بيست ساله آماده برای. موقعيت دارد، رسانيد

اين جوانان برای آنعده افسران روسی چشم اميد داشتند که برای جنگ با طالبان راهی . سی دالر را بدست آورند
  ٥٧)٧٢ميلستين . (مواضع مسعود و دوستم بودند

) ک، دوستم، خليلی، نادر و مسعودمال(حقيقت آنست که روسها بر اساس معاهدۀ خنجان برای ولی نعمت های خود 
 ميالدی در ١٩٩۶اين معاهده در يازدهم اکتوبر سال . فراهم آوری منابع نظامی و همکاری دوجانبه را تعهد نمود

 ٥٩قونسل جنرال روسی مورد تأييد قرار گرفت و جان بورنز ٥٨ميان گروه های شامل در تحت نظر اوليگ نيويليايف
حاال اين معلومات منحيث يک يادداشت خاص جامعه . رک تايمز آنرا تأييد نموده استطی گزارشی به روزنامۀ نيويا

برعالوه اين دستاويز مبتنی بر . شناسان روسی در مورد جنگ سرد در مخالفت با پديدۀ طالبان افشاء گرديده است
راک جوانب فوق پارچه پارچه کردن افغانستان توسط گروه های سيکتاريست بايد هرگونه شک را در مورد اشت

  .جهانی درين روند از ميان بردارد
دانشمند تاريخ آسيا و افريقا عضو سابق کميتۀ مرکزی حزب کمونيست شوروی و در زمان قدرت  فيديتوف الکساندر
فيديتوف حاال مشاور خاص . وکراين شخص دوم بعد از رئيس جمهور بودارئيس جمهور سابق ٦٠ ليونيد کراچکوف

من آن دگروال را ميشناسم که پول : "وی در ضمن نوشته های شخصی اش ميگويد . است٦١ رئيس جمهور کوچما
محافظين شخصی روسی احمد شاه مسعود همينطور . بود ٦٢زاکين قادروف او روسها را به مسعود انتقال ميداد، نام 

 ). ميالدی١٩٩٢نومبر دوم سال  (".فاظت ميکردحت که او را دوستان و افراد خودش داش
  
  خذ هامأ

  ٦٣ ١٩٨۶پنج سال اول اشغال افغانستان، واشنگتن، شعبۀ نشرات وزرات دفاع : بروس . امستوتز ج
يادداشت » درس های افغانستان): ١٩٨١-١٩٢٠(جنگ های گورياليی مسلمانان اتحاد شوروی « الکساندر بينجنسن 

  ١٩٨١.٦٤سانتا مونيکا  . ١٧١ـ١٧٠ها 
مشی ستراتيژيک امور خارجه و » نکرد.... تيژی صلح منطقه را سقوط کابل تغير سترا« يوسف بودانسکی 

  ١٩٩٢ واشنگتن ٦٥».دفاعی
قصه های سربازان شوروی را در جنگ افغانستان : قصه های سربازان: هيناما انا و ميجا ليپانا و يوری يوريچنکو

  ١٢٢-١١٣، ٦٦يونيورستی پرس. بياد ميآورد
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٥٩ John Burns 
٦٠ Leonid Krachkov 
٦١ President Kochma of Poland 
٦٢ Zakin Qaderov 
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  ١٩٩٢ پرس ٦٧مسکو پروگرس. يد شيبارينليون. د. دست های مسکو. ترجمه هيفتان ايان
  ١٩٩۴س پرس ٦٨مسکو، پروگر. قطعات محدود ، بوريس گروموف

  مصاحبه با بروس ريچاردسن. ٦٩خبرنگار معلومات مستند افغان. سيد نورالحق حسينی
ا آنها ب.  ميالدی افراد مسعود را در سالنگ ديدم که با شوروی ها يکجا بر سر تانک سوار بودند١٩٨۵در سال «

بعضًا افراد مسعود همراه با شوروی ها مشترکًا بر مواضع مجاهدين ديگر حمله . يکديگر مزاح و شوخی ميکردند
  ١٩٨۶پشاور، دهم نومبر » .ميکردند

سيد باقی الحق حسينی يک نقل قطعنامه شورای نظار را نشان داد که در ماه جوالی : مصاحبه با بروس ريچاردسن
اين قطعنامه توسط  داکتر عبدالرحمن به زبان دری نوشته شده بود در آن بطور . است در بغالن بدست آمده ١٩٩٧

روشن تصميم گرفته شده است که با استفاده از هر امکان همۀ پشتون های ساکن در شمال از بين برده شوند و وادار 
  ١٩٩٧، ١٣اتالنتا آگست . به مهاجرت از مناطق شمال ساخته شوند

  
 ١٩٨٨، ١٩اکتوبر . کريستين ساينس مانيتور «٧٠شمن خود را در آغوش ميگيردشوروی د: ين وپال ک -

جلد . چارنی. ايد اسرائيل دبليو. قتل عام را توسعه بخشيد» ١٩٩٢-١٩٩٧قتل عام در افغانستان «: کالس روزانی 
  )١٢٩-١۶۴ (١٩٩۴ترانزکش پبليشر :  نيوبرنسويک٧١دوم

ايد »  افغانستان بازهم در چنگال جنگ بزرگ٧٢»  جهانی شورویافغانستان بلند پروازی های« ايلی کراکوسکی 
  )١۶١-١۶۵ (١٩٩۴: فريدم هاوس. نيويورک. تجديد نظر ايد. روزانی کالس

او : ١٩٩۶ سال ٢۵وال ستريت ژورنال شماره . ٧٣»ليبيد در برابر چوبيس به ارتباط آينده افغانستان« ج ميالن رجو
   ايد–پی 

  ١٩٩٧٧٤ سال ٧٢مجلۀ عاقبت سرباز شماره » . که صلح را فراموش کرده استسرزمينی« مارک ايچ ميلستين 
). نوشته جنرال بوريس گروموف قوماندان شوروی در افغانستان(  لشکر سرخ در افغانستان ٧٥:ترجمه مسافر پرديس

  ١٩٩٧پشاور 
  ١٩٩٣ری و مارچ  مونتکلير فبرو٣٠ شماره ٧٦آيينۀ افغانستان» بخش سوم مختصر های تاريخی» بروس ريچاردسن 

  ١٩٩٣ لندن گرين هيل ٧٧.هوايیقوای در ميان قوای سپنتاز و : روسی قوی: کاری شوفيلد
  ١٩٩٢ سال ٢٢ ترود مسکو، جنوری ٧٨»در ميان اجنت های من جنراالن شوروی بود« والديمير سنگريف 

 مصاحبه به بروس .کارمند سابق کی جی بی، نويسنده و مورخ روسی، پوهنتون مسکو. اناتولی سودوفپالتوف
  ٧٩ريچاردسن

وی با يک نام مستعار همراه با چند تن از افراد ارشد اش در اکاديمی . مسعود برای ما چينل کمک در افغانستان بود« 
من در .  انتشار داده شده است٨١ بورويک در اوگنيوک٨٠اين گزارش توسط ارتويک. نظامی فرونز آموزش ديده بود

بوستن، ما آگست .  بخاطر آورده ميتوانم١٩٨۵ و ١٩٨٣يستم اما در بين سالهای مورد تاريخ مشخص آن مطمئن ن
١٩٩۵سال   
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