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   م2007اپريل           دربابايی-بريالی

 
 و مـســعـود را بـهـتـر» شـورای نـظـار« بـيـائـيـد، جـعـيـت، 

  م بشـــنا ســــيـ
  

  ) ٢٠٠٢-٤ اپريل-١٣٨١ور ث   (
  
  
   درآمدی برموضوع  -* 
    .» يت اسالمی ـحزب جمع«    -١
    .  »ار ــشورای نظ«     -٢
   . »ـــازا ـــــس    « -٣
   ه ـريـــشـد نـنـدب چــحـه ی مـنـيـدر آي» قهرمان ملی   «   -٤
    .راتــود در نشـيت اصلی مسعـ بازتاب  ماه    -٥
    .ورزاده ـدی، مصاحبه شکــوربنــتاب غـه، کـنـيـله آيــ مجروری برـ م    -٦
    .» ود ـداکتر نجيب اهللا زندانی يا مصاحب احمد شاه مسع «     -٧
   .انـــده با داود خــامی شــواده نظــالف خانــد اخـونـيـداوم پـ ت    -٨
    .ودـراتی مسعباـخـتـگاه اســوزشـين آمـتــسـان يا نخـــيـواده نظامـانخ     -٩
    .ود ـ اطالعاتی مسع-ياسیـگاه   ســـوزشـن آمــيک، دوميـنـی تخــوت پلـتـيـتـ انس   -١٠
   . ميکانيزم تماسهای استادان روسی انستيتوت پلی تخنيک با محصلی   -١١
   .د از انستيتوت پلی تخنيکـود بعـ   شمه ای از کارنامه های مسع-١٢
    .»تاکتيکی« ليس پاکستان يا وعده همکاریاز مرکزپو » فرار «   -١٣

  
    در آمدی بر موضوع-* 
  

که صد _برخی از رسانه ها، اين خبر را منتشر کردند، که اداره موقت در اين روز ) ثور ٨ (يکشنبه شب 
. را به احمد شاه مسعود؛ اعطا نمود» قهرمان ملی«لقب _  ثور در تاريخ پر تالطم کشور است ٧ بار سياهتر از

به کسی که به مثابه عضو سابقه دار خـاد، (» فهيم«همچنان مدال مارشالی را در طبق اخالص گذاشته به قاسم 
يعنی سازمان اطالعات و  .F.S.B و هم اکنون در هم آهنگی و هم سويی با.  گام بر ميداشت.K.G.Bدر خدمت 

و حافظ منافع اين کشور امپرياليستی در  و شکل تکامل يافته ی آن بوده .K.G.Bکه ادامه_امنيت فدراتيف روسيه
  .پيشکش کـرد) قرار دارد _ افغانستان نيز می باشد

با گذر مختصر به تاريخ پر تموج چند دهه قبل کشور تخريب شده ی ما، مشاهده خواهد شد که استعمار و 
ام ترفند و حيل نوينی و دراين راستا به کد. امپرياليزم برای در بند کشيدن خلق های جهان،  چگونه عمل ميکند

که ناشی از بررسی و مطالعه عميق در بافت مناسبات اقتصادی، اجتماعی، مذهبی، به ويژه سياسی کشور 
  .های عقب نگهداشته شده می باشد؛ دست می يازد

 سياسی، -جنبش های استقالل طلبانه مردم آزادی خواه و شجاع افغانستان عليه سيادت آشکار نظامی
 و امپرياليزم نو خاسته استعماری آن کشور، که تا دهه دوم قرن ١٩ن قرن ايايتانيای کبير، پکلونياليزم بر

 ميالدی و جنگ 1879 ميالدی؛ جنگ آزادی بخش دوم 1841جنگ آزادی بخش اول(زمان بيست، در سه ُبرهه 
ل امپرياليزم ، که منجر به وصول استقالل کشور از چنگا) ميالدی افغــان با انگليس1919آزادی بخش سوم

خون آشام انگليس گرديد، چون ســه تکانی بود که ملل اسيـر جهان را از حالت رخوت و سستی، تسليم و رضا 
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وبه وضعيت جوش و خروش و برپايی . در برابر ابر قدرت قهار و به اصطالح زوال ناپذير آنوقت؛ بدر آو رد
   .ا کشانيدرصه هجنگ های آزادی بخش و مبارزه ی پر شور و شديد در کليه ع

ظهور نهضت های استقالل طلبانه ی مردمان آسيا، افريقا و امريکای التين به سيطره استعمار کهِن 
و غضب شده ی اين قاره ها، نقطه ی پايانِ  مسرت آفرين » وحشی«، بر سر زمين های »متمدن«اروپای

پرياليزم پوست انداخت، و شکل در راستای اين دگرگونی ها، اژدهای هزار دهان استعمار و ام. گذاشت 
و برای تحرک ). نيوکلونياليزم(باری دگر؛ امــا با شمايل و قواره ی نوين وآراسته پديدار گشت . عوض کرد

که غلبه و سيادت دوباره بر کشور ها و سرزمين های از دست رفته را، _نقشه های اهريمنی و استراتيژيک
ير ، ِشگرد و شيوه های نوينی که عمده ترين آنها    بر شمار می با َترفندو َتزو_ در ذهن متبادر می سازد

  : گردد؛ دست يازيد
در کشور ما، (  تخويف هيأت حاکمه کشور های تازه به پا خاسته، از شورش های سازمانيافته  امپرياليستی -١

هبری شورش ؛ و  به دست گرفتن ر»مالی لنگ« برهبری مال عبداهللا، مشهور به 1924شورش خوست در مارچ
امپرياليزم  انگليس اين جاسوس هندی تبارش را زير عنوان پسر امير محمد _در جدران، توسط عبدالکريم خان

)  » افغانستان در مسير تاريخ«جلد اول  ٨٠٨ صفحه_يعقوب خان و مدعی سلطنت از هنــد داخل پاکتيا نمود
  وجنبش های ليبرال و اصالح طلب، بر ضد هيئت حاکمه ؛

و در کشور ما، نمونه تيپيک (ورش و تربيه اجنت های بومی و گسيل آنان در نقش نجات دهنده ی ملت  پر-٢ 
 ، و تکرار ] جرمن –فرد مسئول در پورتال افغان _  به عقيده نويسنده مضمون [ و خانواده اش آن نادر غدار

  ؛ )مسخره ی آن در شرايط کنونی يعنی کرزی و شرکا 
 نظامی در برابر تهاجم کشور های خارجی و سرکوب شورش هاو جنبش های  وعده کمک های مالی و-٣

  فوق الذکر؛
تطميع هيأت حاکمه کشور های مورد نظر به خاطر قبول عضويت آن کشور ها به پيمان های نظامی،   -٤ 

   منطقه ای و جهانی؛ 
    فروش تجهيزات و مهمات  نظامی و تکنولوژی جنگی؛ -٥
 قرضه های درازمدت با سود های غارتگرانه و عقد قرار داد های اسارت آور   صدور سرمايه،  دادن-٦

  اقتصادی و فرهنگی؛  
توسط سوسيال امپرياليسم » حزب دموکراتيک خلق«درکشورما  سازماندهی ( سازماندهی مخفيانه احزاب -٧

  و نهاد های سياسی، فرهنگی و مانند آنها؛ ) شوروی
 های اساسی و مهم دولتی، به خاطر انتقال سريع يا بطی ُعمال و جواسيس  کانال سازی های مخفی در نهاد-٨

مثال ( بومی و اجنت های خودی در قالب بومـی، به خصوص در تشکيالت اطالعاتی، نظامی و مذهبی 
نادر خان غدار و برادرانش  به مثابه  دست آموز های بومی استعمار بريتانيا  و اجنت : تاريخی آن در کشور ما

که با اشـاره چشم و ابـرو، آن »ملتانی«هندوستانی و علی نواز خان » شاجی« منطقه ئی  آنکشور، يعنی های
را رهنمود ميدادند، و  ]   جرمن-  فرد مسئول پورتال افغان –به عقيده نويسنده مضمون  [غدار و برادرانش 

جانب امپرياليزم شوروی ، هکذا از . ..همينطورمجـددی هـا، که هم تاج می بخشيدند، و هم مدال ستر جنرالی و
،  که پدر »جال لر«و محمد خان» ضبط احواالت«مهمترين اجنت هايش، مثل حسن شرق در مرکز تعبيه 

 بود،  و امثال آنها  در  سلسله مراتب بسيار مهم دولتی .K.G.Bازبکش فرستاده شوروی به  افغانستان، و عضو 
  ؛ )
ردازی ُعمال و اجنت های بومی به خاطرنصب آنان در رأس کودتا های  همينطور قهرمان سازی و هويت پ-٩

در کشور ( نمايشی،  و يا انتقال  آنان به حوزه ی کودتا هائی که از جانب امپرياليزم رقيب سازمان يافته باشد 
 از کميته مرکز ی و وزارت مخابرات از طرف»  محتاط « ، يعنی.K.G.B ما  اخراج  تاکتيکی عضو نازدانه

اش به »  جمهوريت « اوايلکه  داودخان در_، يعنی شوروی ١٣٥٢ سرطان ٢٦حامی خارجی دولت کودتای 
همچنان . و توظيف وی غرض کشف کودتا هائی که احتمال وقوع آن  ميرفت_ مشوره  اين کشور عمل ميکرد

 روس، به واقع  به دام نقش سلطانعلی کشتمند در طرح به اصطالح کودتا عليه دولت وابسته سوسيال امپرياليزم
لوی درستيز وزارت » احمدزی« اميــن، يعنی طاهر بدخشی، جنرال شاهپور -انداختن مخالفين دولت تره کی

، که بعد از شکنجه های وحشيانه  پوليس های ...دفاع ، داکتر مير علی اکـبر رئيس شفاخانه جمهوريت و
يکتن »  زرغون «، هر سه تن،  به شمول داکتر خلقیجالد معروف اسد اهللا سروری،  در رأس »کـام«سياسی  

  مطلب درباره {و مخالف سرسخت شوروی »  حزب دموکراتيک خلق «از رهبران فرکسيون جدا شده از 
و  خود  بعد از تجاوز شوروی . و رفيق  داکترزرغون راکه  موجب اعدام وی گرديد.K.G.B يکتن از اعضای 

، با داشتن مشاور روسی در دفتر کارش، ارتقای مقام »راتيک خلقحزب دموک«به عضويت کميته مرکزی 
زندان پلچرخی، که از مسکو .K.G.B از طريق مشاورين با صالحيت روسی }يافت را می گذارم به مجال ديگر 

و به همين نهـج، نصب آنان در رهبری جنبش خود ؛ ) گرفته بودند؛  در زندان پلچرخی  اعــدام شدند  دستور
هرگاهی که چنين دولتی از ناحيه جنبش ها و  باشد به جای دولت دست نشانده، ی که در آينده بديلیساخته ا

نهضت های اصيل و مردم ساالر ويا باند  های  وابسته به امپرياليسم رقيب، در لب پرتگاه و سقوط حتمی قرار 
: مثال آن در کشور ما ( گيرد ،  دولت دست نشانده  بايست با جنبش کذايی و دست پرورده تعويض گردد
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شورای « ،  دررأس »حزب جمعيت اسالمی«به » حزب دموکراتيک خلق«تعويض حاکميتِِ در حال سقوِط 
  ) . اين اجنت قبال پرورش يافته  سوسيال امپرياليزم روس -به رهبری مسعود» نظار

  
  :ت اســالمی  يــ  جمع_١
  
   G.B.. .Kحزب جمعيت « آن از حوصله اين نوشتار خارج است،  شوروی سابق، بنا بر داليلی که تذکار

را از نخستين روز های تشکل آن به مثابه بديل دلخواه و مناسب برای  دولت دست نشانده اش در » اسالمی
در نظر _که خطر سر نگونی آنرا در مصاف با جنگ مقاومِت تازه برخاسته محتمل می دانست_افغانستان
 سياسی اشرا به داخل آن - آن از درون، ُعمال و اجنت های اطالعاتیاز همين سبب برای تسخير. گرفت

  .النه عوامل پيدا و پنهانش ساخت) عمدتًا(سرازير نموده، آن حزب را 
، »برزين«  عنوانيست  بر نوشتار »  در درون خورجين مجعيت درماندهK.G.Bدست «

نشريه  ) 1993اول جون  ( ١٣٧٢طان سال  مورخ  جوزا ـ سر١٩١ سال قــبل از امروز در  شماره ٩که درست 
شورای «  باند جمعيت اسالمی  و عملکرد های  برای نخستين بار ماهيتو.  منتشر شد» مجاهد ولس« 

  .، دررأس  احمد شاه مسعود، طی آن افشــا شده است»نظار
زيده ی آنرا که در مقاله اش باز تاب يافته، بخش های برگـ» برزين« اينک از کاوش های ژرف و دقيق  

 نظامی کشورِ در خون و آتش فرو کرده شده -در مرکز ديد خوانندگاِن پژوهشگرو متعهد در قبال وقايع سياسی
   .   ی ما ؛ می گذارم

و ساير  نشرات و نقل » بــرزين« اين قلم، تفسير و يا تبصره فشرده ومختصرش را در رابطه با نوشتـار 
   . می کنجاند ( [  ] ) Square Brackets  قول ها، به داخل 

  :می آغازم» برزين« هم اکنون از نوشتار 
ارتش بی عار و بی وقار شوروی که از آغازين هفته های تجاوز مذلت بارش به افغانستاِن تسخير   «    

ناپذير، به شکست های مفتضحانه ی در اکثر جبهات مواجـه شده بود، استراتيژيست های نظامی آنکشور را بر 
) هم گفته شده" قول پنج" که در اردوی افغانستان(» ستون پنجم«شت، تا به اصطالح کال سيک جنگ، به آن دا

ابعاد » جهادی«توجه جدی تری مبذول دارند،  و به جنگ مخفيانه  تشکيالتی بر ضد احزاب و تنظيم های 
» جهادی«و تنظيم های بنا بر همين ملحوظ از سه عرصه يعنی از محيط تغذيه احزاب . گسترده تری ببخشند

؛  از جبهات جنگ مقاومت؛  همچنان از زندان ها، به )اجتماع مردم، چه در داخل و چه درخارج از کشور(
داخل جمعيت خود خواهان قهرمان پرست، کانال های استخباراتی و اطالعاتی کشيد و شبکه های عديده ی 

ا را در رده ها و رگــه ها، حتی در پيکره های بااليی اطالعاتی اشرا  از مسير اين کانال ها عبور داده، و آنه
  .رسانيد» حزب«آن 

که در سلسله مراتب سازمانی آن دارای صالحيت » جمعيت اسالمی« اعضای تحصيل کرده و با درايت  
در تنظيم  K.G.B. ها و مسئوليت های اجرايی و آرا ئی بودند، آگاهانه و يا به شکل غريزی، با خط حرکی ُعمال

هرگاه به مخالفت . ود شان به مخالفت پرداختند، يا تطميع شدند، يا به نحوی از انحا به حاشيه پرتاب گرديدندخ
و در نهايت امر به اشکال مختلف از بين . شان ادامه می دادند، به دام خاد افتاده،  زندانی و يا اعدام می شدند

عيت از خود بيگانه را در زودترين فرصت ممکنه؛   بخشی از حواس پنجگانه جم  .K.G.Bبدين گونه. می رفتند
  ».  تحت فرمانش در آورد

  :و در ادامه آن چنين می خوانيم
  نگارنده مقال که سال های طوالنی از عمرش را در بد ترين سلول های مرطوب و سياهچال های «    

، در  K.G.B.ت شبکه های تاريک زندان پلچرخی سپری نموده است، توجه خواننده را به شمه ای از فعالي
اين فشرده ترين محراق سياسی که در تحت _رابطه با تنظيم  جمعيت اسالمی در عرصه سومی، يعنی زندان

   .بدون ذکر اسم اشخاص؛ جلب می نمايد_ تسلط و حاکميت بی دغدغه حاکمان نظامی روس قرار داشت
ن که در خدمت رژيــم آخوند های ايران  يک تن از اعضای مخفی حز ب توده ايرا١٣٥٩    در اوايل سال 

 دستور می گيرد، تا در قالب چريک کار کشته ايرانی که K.G.B.از _ » محسن رضايی«زير نام _ قرار داشت
وارد کابل »  داوطلب«گويا در صفوف مبارزين فلسطينی ها عليه ارتش اسرائيل نيز جنگيده، به گونه ی 

باوی در تماس شده، محل بود و » جمعيت اسالمی« مسئول ستمیبه مجرد ورود موصوف به کابل،. گرديد
،  اضافه از بيست تن از اعضايش را که در بين آنها دو »جمعيت اسالمی«بعدًا . باش وی را مهيا می سازد

با .  پيلوت مذکور در شوروی تحصيل کرده، زبان اصلی اش پشتو بود[معلم، چند تن مامور دولت يک پيلوت 
«  شوروی،که زير پوشش ازبک های افغانستان مسئول  قفل و کليد شماری از سلول های  سر بازان ازبک

سندی « . زندان بودند، به زبان ازبکی تکلم می نمود؛ به زودی از زندان آزاد گرديد» بالک دو«و » بالک اول
اين گروپ  هر قوم نزديک اين پيلوت و مصطفی مامور وزارت تعليم و تربيه نيز به خاطر رابطه ب» حفيظی
دکاندار و تنی چند خـادی نيز شامل بودند؛ در اختيار ،  ]  ُدر بابايی- سال  زندان محکوم شده بودند٢٠يک به 

مسمی شده بود، » گروپ رضايی«ايرانی گروپ اشرا که بعدًا به » رضايی«.  چريک ايرانی قرار می دهد
 خــود و گــروپ اشرا به طرز جالبی در داخل سينما جمع و جور نموده، قبل از آنکه به کدام عملی دست يازد،
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تمام اعضای " دستگـيری"دولـت بعـد از . و يا در مقابل آن، در معرض شکار اعضای خـاد قرار داد» پامير«
استفاده نموده، دستگير » جمعيت اسالمی«گـروپ نامبرده، از اين حادثه دراماتيزه شده، به نفع بزرگ سازی 

را از رتبه مستنطق خاد به رتبه ی قوماندان عمومی زندان مرکزی پلچرخی  » ايیگروپ رض«کننده ی
پرچمی خادی شده، يعنی خواجه عطا محمد وفا که پيش از تجاوز ارتش گرسنه ی امپرياليزم  [ارتقای مقام داد 

ه کار و ترافيک در چهار راههای مرکز شهر کابل، ب) اشپالق بدهن(شوروی به کشور ما ، زير پوشش مامور 
اين جاسوس شناخته _ بار اطالعاتی گمارده شده بود ، به عالوه اينکه همسرش قوم نزديک  محمد خان جاللر 

می باشد ، با هزار و يک تسمه ی مرئی و نامرئی با سازمان های جاسوسی روس بسته بوده، که _ شده روس 
و گروپ منصوبه » رضايی« دستگيری نه به خاطری به اصطالح. به اين پست بسيار بسيار مهم گماشته شد

ايرانی و يک » رضايی«دولت دست نشانده روس در مورد » محکمه اختصاصی انقالبی  «]  ُدربابايی-اش  
متباقی اعضای گروپ را به حبس های . تن از اعضای شجاع گروپ نامبرده حکم اعدام را صادر نمود

  .  مختلف، از بيست الی دو سال قيد ، محکوم کرد
شده، بعد از سپری کردن حبس  های کوتاه مدت » زندان«  چند خادی نفوذی داخل گروپ، محکوم بهتنی

چند تن ديگر از اعضای . شان، از زندان رها گرديدند، و به فعاليت در داخل جمعيت شهرت طلبان ادامه دادند
فيانه در خدمت اطالعات گروپ مذکور که در جريان شکنجه و دوره تحقيق فرساينده تاب نياورده بودند ، مخ

اين عده نيز بعد از رهائی به زير رواق های ترک برداشتِه جمعيت بی در و دروازه  پناه . زندان قرار گرفتند
اش متواتر به سلول های زندانيان تازه گرفتار شده،  » تحقيق«در درازنای چندين ماه دوره » رضـــايی«. بردند

ظامی و تشکيالتی مورد نظر خاد را از زندانيان به چنگ آورده، آنرا به منتقل می شد،  تا اطالعات سياسی، ن
  .بسپارد) مستنطقين خاد(رفقای افغانيش

K.G.B. که قبل از گرفتاريش »جمعيت اسالمی« بعد از اجرای حکم اعدام در مورد عضو تحصيلکرده،
جمعيت ، به گمان اغلب عضو تحصيل کرده  [های درون جمعيت درگيری های داشت » ستمی«توسط خاد، با 

به مفهوم (» ستمی«وی در داخل سلول های زندان بر ضد تجاوز شوروی و ُعمال . حفيظ نام داشت
، اجنت ايرانيش را تحت عنوان اعدام از زندان  ] ُدربابايی-داخل حزبش بی باکانه مبارزه مينمود) »سازايی«

مات گروپ ياد شده، گروگان گرفتن ببرک کارمل و يکی از اتها. خارج ساخت و به کشور نامعلومی انتقال داد
  .حامل وی بود) هواپيما(طياره 

  خاد دو تن از اعضای فعالش را توظيف به گروگانگيری طياره بوينگ ٦١ و اوايل سال ٦٠    در اواخر سال 
 بوت دوزی اين دو جوان خادی چند نفر از اهالی شهر کابل، منجمله.  کابـل نمود-آريانا خط هوايی کـندهار

رادر دسته کوچک شان داخل کرده، و توسط وی، موادمنفجره را در کری و تلی بوت های خود جا سازی 
خاد قبل از به اصطالح عمل گروگانگيری طياره آريانا دسته .نمايند» استفاده«نمودند، تا در بين طياره ازآن

 تصنعی را از طريق کليه رسانه های و واقعه. نمود» دستگير«مذکور را در ترمينل ميدان هوائی کندهار
تا موقف و مرتبه جمعيت ناکرده کار . خبری و ماشين عظيم تبليغاتيش، بنام  جمعيت اسالمی  ختم کرد

در اذهان عوام الناس _»جهادی«منحيث دشمن نهايت خطر ناک و متشکلتر از ساير  احزاب و تنظيم ها ی_را
   ».را به جانب جمعيت فرمايشی سمت و سو دهدو مردم مبارز و تشنه آزادی . تزريق نمايد

ا غير قابل دسترس برای گروگانگيرها می اندار دهد که طياره آري هوش"انقالب ثور" و به ساير دشمنان [ 
 مسعود به - ربانی"چريک های قهرمان"به مثابه را  خادی"رگروگانگي"، هر دو تن رو از جانب ديگ. باشد

  ].  دربابايی- آن قابل پذيرش سازدزداخل زندان وهم خارج ار جمعيت اسالمی داسيران واقعی
  :  نوشته بــرزيــن را در زير دنبال می نماييم  

آن .   مشهور ساخت "جمعيتی طياره دزد ... و  ... " خاد هر دو عضوش را در داخل زندان، به نام های  «    
بعد از .  ابل مالحظه ای برای خاد انجام دادنددو در مدت بيشتر از سه سال ، در زندان عمليات اطالعاتی ق

ش بيست سال تعيين شده بود، زير عنوان فوت از شفاخانه »قيد«سپری شدن مدت مذکور، يکی از آنها که 
ش دوازه سال رقم زده شده بود، به گونه نامعلومی از زندان »قيد«دومی که .  زندان به خارج منتقل گرديد

اقی اعضای آن دسته کوچک که به حبس های طويل محکوم شده بودند، در زندان متب. پلچرخی بيرون برده شد
   ». باقی ماندند

خوش چهره،  خوش لباس، .  نام داشت اکـبرشده بود،» محکوم«جوانی که به مدت بيست سال حبس  [
رت لذت از داغ کردن پشت دستانش با سگ. بود»  خودآزار«آراسته، بلند قامت، بسيار محيل، همجنس گرا و 

که توسط  » وزير معارف گلبدين«منفور حزب اسالمی مشهور به » رهبران«يک تن از » معلم کبير«. می برد
دستگير شده بود و بعد از تجاوز روسها  به کشور و تسخير زندان پلچرخی توسط قوای » اگسا«يا » کام«

ه جاسوسی برای اطالعات زندان داده به خاطر ادامه حيات ننگينش تن ب.  اشغالگر روس، در زندان بسر ميبرد
ِدهار ، (تا  به بهانه ی جذب وی به داره   . بود، مدتی در خدمت اين جوانک  خوش سيمای خادی قرار  گرفت

 ملفوظ  حرف - های-به  معنی غار، غار کوه، دره، در عربی کهف، که به خاطر سهولت در تلفظ :  يا ِدهاره
 به دزدان ورهزنان و قطاع الطريقانی اتالق -گفتاری- ، و در زبان دریشده» داره«دوم آن حذف گرديده و 

، از  جوانک استفاده »حزب اسالمی«) ميشود که مخفيگاه هايشان اندر سموچ ها، دره ها و غار کوه ها باشد
 ميانه قد، ورزيده، عينکی،.  ناميده می شد حبيبگرفته بود؛» حبس«خادی ديگر که دوازده سال. جنسی نمايد

وی بعد از سپری نمودن بيشتر از دو سال در سلول های زندان، به طورعلنی . خوش لباس و همجنس باز بود
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هوشدار هايی که درمورد خاديست بودن .مشغول کار شد ) »بالک اول«منزل اول(در دفتر اطالعات زندان 
 مخفی سياسی، دارای مطالعه که در مبارزه عليه پوليس_اين  دو تن ، يا موارد مشابه از طرف مبارزين آگاه

« داده می شد تا به چنين _بوده و در شرايط  مبارزه مخفی تجارب گرانبهايی در اين زمينه اندوخته بودند
ساخته شده ی خــاد نبايد اعتماد کنند، در زود ترين فرصت از طرف اطالعات زندان کشف، و به » قهرمانان

آن هوشدار ها قسمی تبليغ » پاد زهر« ز طرف خاد زندانعالوه ی آنکه باشدت مجازات می گرديدند، ا
ميگرديد که گويا هوشدار دهندگان عناصر شکاکی بيش نبوده، به همه کس، بر چسپ خاديست می زنند ؛ نبايد 

  ].  در بابايی-به  حرف شان باور نمود
  : برزيــن به کاوشش در زمينه، چنين ادامه می دهد

برادر پرچمی داکتر که . رادرش به اتهام ارتباط با جمعيت اسالمی زندانی شدند يکی از داکتران طب با ب «   
عدم اثبات "عضو خاد نيز بود، بعد از چند ماه فعاليت استخباراتی در بين زندانيان جمعيت اسالمی، زير نام 

 "ت دعویصور"داکتر مذکور، که  نگارنده در موردش کدام حکمی ندارد، متن .  از زندان آزاد گرديد"جرم
در صورت دعوی من  درج شده که تو  ... «: اشرا برای برخی از زندانيان دور و برش چنين تشريح می نمود

 را که  از طرف جمعيت اسالمی غرض مسموم ساختن مخازن آب "سيانايت"يک و نيم کيلو زهر ... داکتر
» ...باشی  ن آن در نزدخودمی، متهم به نگهداشتآشاميدنی شهر کابل طور نگهداری برايت داده شده بود

در حالی که به اتهام (داکترموصوف،  با چنين اتهام خيلی ها شديد و سنگين صـرفًا به دوسال قيد محکوم شد  
)  ده سال زندان محکوم ميکردندداشتن يک ورق شبنامه ضد دولتی متعلم  هشت، يا نـه ساله ای را  به حد اقل

خی از محبوسين  سياسی دارای قيد کم داده شد، وی نيز قبل از به سر تخفيفی که بعدًا در مدت حبس برودر
   ». سيدن  مدت حبسش از زندان رها گرديد

 خاد با حبس اين داکتر بانام و نشاِن شفاخانه وزير اکبر خان به زندانيان و از طريق آنان به پايوازان  [
عود آنقدر پهناور و پر جاذبه است که نه تنها احمدشاه مس»  جهاد«شان اين خبر را می رساند، که گويا ساحه 

اسم برادر پرچمی . پيلوتان و روشنفکران؛ بلکه داکتران  سرشناس هم افتخار عضويت حزب وی را دارند
کران  که در خفا شايد هم از روی مجبوريت، برخی از روشنف، اين داکتر بسيار مؤدب و با وقارخادی شده ی 

که از ماهيت اصلی شان کدام آگاهی  _اد زير پوشش چـپ ضد شوروریخ حتی همکاران  روشنفکرنمای
 فاروق می باشد؛ مگر از تذکار اسم ، می نمود "قهرمان مسعود"را نيز تشويق به عضويت در باند  _ نداشت

وی که مدتهای طوالنی در خدمت  مريضان کشور قرار داشت و به گمان اغلب به اتهام جعلی، نگداشتن زهر 
  ]  دربابايی- برای  جمعيت اسالمی ، محبوس شده بود ؛ خود داری می شود»سيانايت«

 :نوشتار برزيـــن را در زير دنبال می نمايم
 داودخان، به شکل مخفی تاالر ١٣٥٢ سرطان٢٦  يک تن از پرچمی های کهنه پيــخ که بعد از کودتای«    

 آشنايان و دوستان اين قلم نيز، آقای [  اشتی  غربی را در کابل تحت نظر دروابط فرهنگی يکی از کشور ها
به آنجا » کارگاه زندان«که قبل از به اصطالح مصالحه ملی به خاطر استفاده از امتيازات خاص _اسلميار را

بار ها ديده بودند که به روز های برگزاری محافل  و کنفرانس ها و نمايش فلم ها که از _ انتقال داده شده بود
سفارت امريکا داير می گرديد، در نقش شاگرد کورس های انگليسی مربوط به » گیروابط فرهن«طرف 

آقای اسلميار » کتاب«.  آن سفارت، آمد و شد اشخاص را به آن تـاالر تحت نظر می گرفت» روابط فرهنگی«
 اين از بردن اسم خانم وی که  عضو خاد بود، در.  منتشر گرديد١٩٩٠ يا٨٩از طريق جمعيت اسالمی  در سال 

در اوايل . ،  بعد از تجاوز ارتش شوروی به افغانستان ، به عضويت خاد درآمد] دربابايی -جا خوداری ميشود
وی بعد از . در کابل رخنه نمايد» حزب جمعيت اسالمی« موفق  گرديد به درون يکی از رده های ١٣٥٩سال

را با حلقه ای که خودش در » سالمیحزب جمعيت ا«رد يابی و شناسايی، تعداد قابل توجهی از اعضای اصلی
  .  آن فعاليت داشت با خود يکجا، روانه زندان پلچرخی ساخت

در اثر فعاليت های اطالعاتی موصوف برخی از اعضای نشانی شده ی جمعيت اسالمی اعدام و متباقی به 
نگردد، او را نيز خاد به خاطری که هويت اجنت تمام عيارش افشا . حبس های  ابـد  و  طويـل  مجکوم شدند

اجنت مذکور به فعاليت های استخياراتی در ميان . مثل ساير افراد حلقه شکار شده اش محکوم به حبس نمود
و سازمان های ضد دولتی و شوروی، همچنان اعضای » جهادی«جمعيت اسالمی ، احزاب و تنظيم های

منحيث يک عضو با مسئوليت جمعيت وی به خاطر تثبيت هويتش  .  ها؛ اشتغال داشت» خلقی«رهبری جناح 
درصورت دعوی من ...":دانی ها چنين قرائت ميکرداسالمی محتوی صورت دعوی اشرا برای زن

برهان الدين ربانی در سفر مخفيانه اش از پاکستان  به کابل، چند شبی را در ... ادعا نموده که ) څ(حارنوال
 دعويش را به زندانيان نشان می داد، تا توجه آنا نرا در تعاقب آن، صورت. "...خانه ی تو سپری نموده است

حزب جمعيت «خودش را فردی با صالحيت  در »  اپراتيفی«نامبرده با همين تاکتيک . به خودش جلب نمايد
جلوه داده، اعتماد عده زيادی اعضای آنرا  به خود جلب کرده و با کسب اطالعات از آنها، موجب » اسالمی

اين عضو زيرک خاد هم اکنون در يکی از نمايندگی های .  يا حبس طويل شان گرديداعـدام، حبس ابــد،
خانم موصوف که مثل خودش خادی می باشد، . در خارج از کشور فعاليت می نمايد» حزب جمعيت اسالمی«

 های اناث زندانيان را با دقتی» پايواز«در مقابل دروازه عمومی زندان پلچرخی، » پايوازی«به روز های 
  .توأم با خشونت و تحقير؛ تالشی می نمود 



 
  

  6

به بيست » محکوم« يک تن از اعضايش را، که به اتهام فعاليت در جمعيت اسالمی ١٣٦٤    خـاد در اوايل سال
«    نجيب جالد خاد، با [. فرار داد)  »منزل چهارم زون« ("پلچرخی"سال زندان ساخته بود، از زندان 

مشهور » عثمان کل سک نفس« که در بين  عده ای از فوتبال دوستان بنام _»ازفوتبال ب «دادن خادی » فرار
با خـاد، » تقابل«از يکطرف توانمندی تشکيالت  جمعيت اسالمی  را در : با يک تير به دو هـدف رسيد_ بود

ی  و ، برای کار وبار استخبارت»قهرمان«را به مثابه » فراری«و . کشيد» اخوانی« به رخ ساير داره  های 
 .B.B.C يوی فراری در پاکستان با راد« : قراری که بعدًا در زندان شنيده شد (، فرستاد ... سياسی به پاکستان و

و از جانبی ديگرعدم لياقت و بی کفايتی حريف هم قالده اش، )  »... در مورد فرارش مصاحبه ای انجام داده
ن بخش زندان که تحت فرمانش بود؛ با اين ِشگرد به يعنی گالب  زوی خلقی وزير داخله را در اداره  امور آ

،  )سلطانی(» بالک سه« در رابطه با اين قضيه قوماندان خلقی   ]  ُدربابايی-. صاحبان روسی اش گوشزد کرد
 گل«(ويک نفر  از صاحب منصبان مسئول آن بخش زندان . به شکل اهانت آميزی از وظيفه اش برکنار گرديد

خاد با چنين صحنه آرايی و درامه بازی که موجب تعجب اکثريت . ؛ محبوس گرديد»الکب« ،  درهمـان)»خان
   ».را سر زبان ها انداخت» جمعيت اسالمی«زندانی ها گرديد، برای چندمين بار  نام نامی 

که _، هکذا در مورد تسليح   جمعيت اسالمی» در درون خورجين جمعيت در مانده .K.G.Bدست« نويسنده 
  :توسط وزارت داخله می نويسد_به رهبری مسعود قرار داشت» شورای نظار«ن در مرکز آ

، مشاورين نظامی شوروی در وزارت »حزب جمعيت اسالمی«   قبل از قرارداد آتش بس، بين دولت و« 
های بلند » خلقی« بعضی از [ قرار داشتند .K.G.Bهائی را که در رابطه مستقيم با » خلقی«داخله برخی از 

 بودند، و يا به گونه ای در  .G.R.Uظامی وزارت داخله ، يا عضو استخبارات وزارت دفاع شورویرتبه ن
فی . ،  به فعاليت های استخباراتی در داخل  جمعيت اسالمی   موءظف نمود]  دربابايی-خدمت آن قرار داشتند

ا در اتحادشوروی تحصيل شخصی که در رشته پيلوتی ساله:  المثل به فعاليت يک تن از آنها بسنده می شود
در وزارت )  خاين به وطن گالب زویبعد از(کرده و از جمله صاحب  منصبان  دارای صالحيت اجرايی 

موصوف بعد از برقراری  رابطه با . داخله محسوب می شد، دستور می گيرد، تا با مسعود تماس قائم نمايد
ای زمين به زمين، راکت های باالی تانک و ساير مسعود مقادير زياد سالح و مهمات نظامی، از قبيل راکت ه

جريان انتقال مهمات و تجهيزات . ساز و برگ جنگی مورد نياز مسعودرا تسليم افراد معرفی شده اش می نمايد
جنگی که به دفعات انجام يافته بود، توسط خـاد کشف و پيلوت موصوف ذريعه خاد گرفتار و محکوم به بيست 

وت مذکور در ميان زندانيان به نفع جمعيت اسالمی فعاليت سياسی نموده، محبوسين پيل.  سال حبس ميگردد
تشويق و تطميع ) جمعيت اسالمی" (حزب"ساير احزاب و تنظيم های جهادی را جهت پذيرش عضويت در آن 

خلقی اين . می کرد،  چنانچه افراد جزبی وی بعد از رهائی از زندان به   جمعيت اسالمی  مراجعه می نمودند
   »معروف بعد از رهائی از زندان پلچرخی در خدمت جمعيت ساطـور به دستان قرار گرفت 

فردی بود بسيار آرام ، مؤدب و خوش برخوردو با . تخلص می کرد » مجبور«پيلوت مذکور   [
انه هايی را که در بالک های تحت اداره خاد با اطالعات زندان رابطه مخفي» خلقی«وی آن عده از . معاشرت

داشتند، مثل عزيز و خليل دو برادر که در راه اندازی کارگاه زندان نقش عمده داشتند و از مريدان  حفيظ اهللا 
   .] دربابايی -امين بودند  ؛ افشا  ميکرد

  : به بخش ديگری از مقاله برزين توجه می نماييم
گ را ؛ چون پروژه های  امپرياليزم خون آشام شوروی که از ساليان  دراز،  شاهراه سالن«     
اش، به خاطر خدمت به پالن  تجاوزگرانه اش ِاعمار نموده بود، قبل از تجاوز حساب شده؛ » امدادی«ديگر

امـا بی خردانه اش به افغانستان، نمی توانست رهبانان و نگهبانانی خود ساخته و کذايی را برای حراست و 
بی منطقی تجاوز نظامی حکمش چنين . مد نظر نداشته باشدحفاظت از اين شاهراه نهايت مهم استراتيژيک در 

، افراد و دسته های خود ساخته اش را به آن ناحيه اعزام دارد، ويا در ميان دسته های »مجاهد«بود که در قالب
مسلح خود جوش  که از قرب و جوار سالنک ها ونواحی پنجشير به پا خاسته و در صدد قطع شاهرگ حياتی 

 نفوذ نمايد و گسترش ساحه مبارزه مسلحانه آنهارا، حتی دورتر از چند ميلی شاهراه، با خط متجاوز بودند،
محصور و محدود سازد، و با تفنگدارانش مانع پيشرو ی جنگ مقاومت از جانب »  قرار داد آتش بس «سياه 

  .آنها گردد
 های خود جوش اهالی ميهن پرست و       مسعود و داره ی تفنگ به دوشانش بنا بر ِابرام و ِاصرار ساير دسته

شجاع پنجشير  که با دل پاک وآرمان بزرگ جهاد، مسلح شده و بر ضد ارتش نفس سوخته شوروی به پا 
خاسته بودند، به ناچار در همسويی و همراهی با آنها، چند باری بر قوای ارتش دستپاچه شوروی يورش برده 

ع عبور کاروانهای حامل اسلحـه و تجهيزات نظامی، و همچنان صالتی سالنگ را قطع نموده، ماناو شاهراه مو
وی با اين عمل تحميل . مانع انتقال مواد سوخت و خوار بار برای ماشين جنگی شوروی از آن طريق گرديد

  : شده از جانب دسته های مسلح خود انگيخته به سه هدف آنی و عمده دست يافت
که زير پوشش حمله به قوای آنکشور صورت گرفته بود؛  از کمک های نظامی حاضر وآماده شوروی -١

  . مستفيد گرديد
ساز و برگ نظامی اشرا به  جا گذاشته، بدين » عقب نشينی«ارتش شوروی  ظاهرًا  به خاطر تسريع   [

   ] ُدربابايی_ طريق مسعود را تسليح ميکرد
  . اسطوره ای مطرح نمود» قهرمان« خودش را منحيث -٢
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که به گونه خود جوش بر ضد عساکر دولت دست _ از اهالی دلير سالنگ ها و پنجشير  آن دسته هايی-٣
را برا ی ارتش متجاوز ، بی ضرر و بی اثر ساخته ، و آنها _ نشانده و ارتش سراسيمه شوروی می رزميدند 

ه پسيف و برخی از اين افراد پاک دل را از جبه. را در داره کوچک تفنگ به دوشان پرعقده اش مدغم نمود
خودش کنار کشيده و آنها را به کار استخراج سنگ های قيمتی؛ من جمله سنگ الجـورد و فروش آن مصروف 

  .و مشغول ساخت
طرفه العين شکل نگرفت ؛ بلکه محصول تبليغات » قهرمان يکه تاز جهاد«     کيش شخصيت مسعود، چون 

ل  تجاوز شوروی به افغانستان بود؛ فی المثل در سيستماتيک ُعمال مخفی دولت ببرک ـ نجيب از همان وهله او
خارج از کشور پرچمی ها به ويژه خادی ها، فوتو های اورا به در و ديوار خانه و دکان های خود می 
آويختند، همچنان دسته گـک های آواز خوان خادی، در محافل، مجالس و عروسی ها، با آهنگ های مشمئز 

تقديم محافل می نمودند؛ » قرصک پنجشير«را به جای » شيرک پنجشير « کننده و مبتذل، سرود های بازاری
ها و » ستمی« در داخل زندان های دولت دست نشانده، هزاران بار ديده و شنيده ميشد که ١٣٥٩هکذا در سال

، احمد شاه مسعود را شکست ناپذير جلوه داده، »جهادی«خادی های مخفی شده در داخل احزاب و تنظيم های 
  . پسيف او را در مرکز صحبت ها و ديد زندانيان قرار می دادندجبهه
همرزم نزديک موالنا باعث دروازی بود ودر ) ظـيـفـح(که  برادر مبارز و   زنده ياد ش_»بـد روز «  [ 

 در داخل سلولهای زندان، ١٣٥٩در نيمه سال  _ زندان  خلقی ها، به دستو رروسها با موالنا يکجا اعدام گرديد
شورای « . و پيش ساير زندانيان بگونه ی ديگر. معرفی ميکرد» شعله ای«د را در نزد شعله ای ها،  مسعو
را به حيث به اصطالح باستان » مرحله نوين انقالب ثور« هم اکنون اين  اجنت اطالعات  زندانِ  »  نظار

   . ]  ُدربابايی-ست پوهنتون  در بغالن مقرر  نموده  ا» استاد« شناس و دانشمند جازده و به سمت 
را با پول های باد » ستمی«و غير» ستمی«بار ها افراد » شير پنجشير «خــاد برای به اصطالح ترو ر 
به ناحيه پنجشير گسيل _ که هر بار بالغ بر چند صد مليون افغانی می شد_آورده و بی پشتوانه چاپ روسيه

د  به پنجشير به بارگـاه مسعود شتافته، بعد از اجنت های آموزش ديده و دستور گرفته، هنگام ورو. داشت
  . می نمودند» شير پنجشير«وی،  خـود و پول های چند صد ميليونی را تسليم » تـرور« افشای پالن 

      خوانندگان هوشمند و پژوهشگر، با نگارنده همنوا خواهند بود که سازمان امنيت شوروی؛ چگونه مسعود 
هايش به مسعود، » تروريست« جلوه داده، و از جانبی ديگر با تسليمی دستوری گونه و رويين تن» آشيل«را 

وی را از لحاظ پـولی تمويل می نمودند؛ هکذا خوانندگان با توجه، جريان فروش الجورد و ساير سنگهای 
 قيمتی، توسط مسعود و يارانش را که دولت در تلويزيون کابل همواره، همرديف سلسله فلم  های مستند به

نمايش می گذاشت، اگر ديده باشند، به ياد خواهند آورد که دولت دست نشانده چگونه جريان داد وستد الجـورد 
  .در مغـاره ها تاريک کوه های پنجشير را مؤدبانـه انتقاد می کرد

که عـدم _مسعود» عـدم وابستگی« در واقعيت امر، دولت با نمايش اين  فلم ها، به زبان بی زبانی  
را به خارج از کشور، در ذهـن بينندگان  نقطه گذاری نموده و _ گی سياسـی اش را نيز تــداعی  ميکردوابست

تماشاگر خوش باور را به اين باور می رساند، که مناطق حيطه نفوذ قوماندان مسعود از اقتصاد خود کفا بر 
   .         » خوردار است

، نفـوذ خـاد در درون )» ن خورجين جمعيت درمانده در دروK.G.B  . دست «( بـرزين در مقاله اش 
  :جمعيت اسالمی را در سه عرصه ذيل نشانی نموده است

  .از آن  ، چه در داخل کشور، چه خارج  اجتماعات مردم -١
  .جبهات جنگ مقاومت -٢
                                                                     . زنـدان هـا-٣

وشش را از عرصه سومی ، که در آن افراِد منسوب به اقوام و مليت های مختلف از اقصی نقاط  وی کا
کشور، که در ارتباط با احزاب، تنظيم ها و سازمان های مختلف هم سلول بودند، ودر گستره ديـد و شنيـدش 

  .قرار داشتند، آغازيده، برآينـد کاوش و پژوهشش را در مقال متذکره ارائه نموده است
     در رابطه با عرصه اولی و دومی، می بايست به خاطر سپرد که شرح و بيان چگونگی نفوذ و کانال 

به خصوص خاد ، از طريق جبهات جنگ مقاومت ، به داخل  جمعيت   K.G.B. سازی شبکه های عديده ی
سئله می باشد؛ زيـرا اسالمی  و يا هر تنظيم و يا تشکيل ديگر مستلزم جست و جوی دقيق در ابعاد مختلفه م

ميکانيزم عبـور اجنت های نفـوذی شوروی ؛ من جمله خـاد، که هم اکنون ترميم و باز سازی بعدی اش در 
که چاپ _2006_در فبروری سال جاری(جريان دارد ... و» نهضـت ملی«درون  جمعيت اسالمی  و حزب  

در واقع _خش  کردند مبنی بر  ادغامدوم اين مقال در دست تهيه بود  رسانه های افغانی خبری را پ
به سر باندی » نهضت ملی افغانستان« به سر باندی  يونس قانونی و » حزب افغانستان نوين«_بازگشت
، از اين عرصه، يعنی جبهه )  ربانی-به جايگاه اصلی شان يعنی دارِه جمعيت اسالمی » کج کال ه« برادر

سهل نبوده؛ بلکه به سان )  اجتماعات مردم( نند عرصه اولی جنگ مقاومت به داخل احزاب و تنظيم ها، هما
  .زندان ها مغلق و بسيار پيچيده می باشد

 به آرزوی اينکه ساير کاوشگرانِ  قلم به دست و شجاع ، اين عرصه را به پژوهش گرفته، با نوشتار های 
  .روشنگرانه ی خود به آگاهيگری مردم استعمار شکن خويش بپردازند
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که به _ن قلم، به نقـل از مقالـه بــرزيـن  تا همين قسمت بسنده نموده، برای خوانندگان خرد مند       اي
خاطرميهـن ويـران ساخته شده و اشغال گرديده ی شان توسط امپرياليزم امريکا از پژوهش رخ بر نمی 

 طی مصاحبه ای با »قهرمان مسعود«مسعود توسط ُعمال خاد، از زبان خود »  تـرور «در رابطه با _تابند
احمد شاه فرزان ؛ همچنان يکی دو مؤخذ ، از غارت الجـورد و ساير سنگ های قيمتی توسط مسعود و  داره 

  . را در زيـر نشانی می نمايد» شورای نظار«اش، يعنی 
زندان       در زندان های دولت دست نشانده ،که ده ها هزار مبارز راه آزادی در آن زندانی بودند؛  از جمله 

مرکزی پلچرخی، خادی های مخفی توظيف شده، در بحث و صحبت های زندانيان اشتراک ورزيده، در اکثر 
کشانيده، از شهامت، رحم، » مسعودکالهبردار«موارد،  به شيوه شعبده بازان، سخن را به کار و کار نامه های 

های » مهارت«ها و » لياقت«ز عطوفت، عفو، گذشت و بخشايش وی، حرف هايی به ميان می آوردند،  و ا
، در جريان ... ،  سلول »...بالک«،   منزل اول ١٣٦٥مثًال دراواخر سال. ياد می نمودند) با هيجان کذايی(وی 

اش وانمود » قطب«خواند؛ ديگری » َابدال«را » آمر صاحب«صحبت تعدادی از زندانيان، يکی از خادی ها، 
قاری «يعنی (  را به القابش افزود و کار کشته ی چهارمی، »غوث«کرد؛  خادی سومی، مقام و مرتبه 

مناسبات  خپ و چپ داشت، وحدود بيست تن از »  سازايی«که از  اهالی بدخشان بود و با  زندانيان_»شريف
هايش » هم دوسيه«تعدادی از . اش قلمداد نمود» تحقيق کشنده«اعضای جمعيت اسالمی را در جريان گـويا 

به خاطر استواری کالم همرديفانش اظهار  ) از آنها به حبس های مختلف محکوم  شدند اعـدام و شماری 
  : داشت

است، خاديست هايی که برای کشتن  آمر صاحب به » ولـی«به خدا قسم است آمر صاحب،  ...  «
 قرار پنجشير می روند، آمر صاحب از دل آنها می فهمد، آنها در همان لحظه رسيدن به پنجشير، زير تأثيرش

آمر صاحب بسيار مهربان است، آنها را می . و  اعتراف می کنند، که به خاطر کشتنش آمده اند. ميگيرند
  .   » چند نفر   به چشم خود ديده و قسم خورده اند که آمر صاحب روی آب دريا راه ميرفت... بخشد

  :می پرسد» قهرمان مسعود«احمد شاه فرزان از ١٣٧٨ در اوايل سال 
، آيا »کامران«ه می شود، چندين بار به جان شما سوء قصد شده، از آن جمله بوسيله ی شخصی بنام گفت "  

  "وی از جانب نجيب اهللا مامور سوء قصد به جان شما شده بود؟ 
  : احمد شاه مسعود در پاسخ می گويد

ز بين ببرد؛ ولی ماموريت داشت تا مرا ا) رئيس خاد رژيم کمونيستی(کامران از طرف داکتر نجيب      " 
ايـن همان تفنگچه ای است که مـن بـايد کار « : خـودش آمـد و خـود را معـرفی کرد، اعـتراف نمود و گفت

) در آلـمان(کـامران را رهــا کردم و حاال در خــارج از وطـن» .محول شده ام را در مورد شما عملی ميکردم
مرد استوار و اميدوار به افق «درج کتاب . " ( شف شدزندگی می کند، پس از آن چنـدين توطـئه ی ديگر ک

              ).٩١صفحه » های دور 
، تداعی اين امر است که قهرمان ساخته ی استعمار »چندين توطئه ديگر کشف شد« : گپ مسعود مبنی بر

  . ديگر خود را به اصطالح بخشوده و به کشور های غربی فرستاده است» قاتل«روس، چندين 
کردن ها را  به طور مختصر بشکافم، اجازه بدهيد نقل قولی از ستر » رها « از اينکه ريشه ی اين قبل  

معاون رئيس مرکز فرماندهی کل نيرو های مسلح شوروی؛ همچنان مشاور  نجيب » محمود قاری يف«جنرال 
شوروی که در اثرش اهللا را در اين جا بگنجانم، تا کاوشگران مسائل کشور به عمق سخنان اين ستر جنرال 

  :مسعود را به ستايش گرفته است؛  توجه شانرا بيشترتمرکز دهند 
. توجه ی شايانی به آموزش و پرورش نظامی پرسنل دسته های خود مبذول ميگردانيد) مسعود(او  ... «

از جمع ) مربيان را(برای اين منظور او مراکز آموزش را ايجاد کرد و کار آموزان خوب نظامی را 
از جمله يکی از اسيران جنگی شوروی که او را . رشناسان خارجی و اسيران نظامی جنگی بر می گزيدکا

 خانه و سه ١٩٨٩او عروسی کرده و در سال. به  آموزش تفنگداران مسعود اشتغال داشتعبداهللا نام داده اند ، 
 کرديم که فرار کند و به ميهن باز  گاه گاهی ما با او پنهانی تماس می گرفتيم و به او پيشنهاد می.کودک داشت

  ١٠٣ -١٠١صفحات » افغانستان بعد از بازگشت سپاهيان شوروی« ( ، » .گردد ؛ او قاطعانه امتناع می کرد
    ). کتاب ستايشنامه   احمد شاه مسعود  درج گرديده است١٠٢٧که به صفحه » قاری يف«اثر 

  مسعود چه بوده است؟ » ترور«پنجشير ، زير عنوان  و حال خواهيم ديد که هدف از فرستادن خادی ها به 
به واقع  امر، فرستادن خادی ها به پايگـاه هايی درظاهر زير فرمان مسعود؛ امـا تحت نظارت  نظاميان 

که زير پوشش اسير ؛ به دين ) *(مرکز اطالعات سپاه چهلم، يا فرماندهی لشکـر پنج اطالعات شوروی 
حضور داشتند،   وامثالهم ، در آنجا» سيستم شورویرو گشتانده از  «؛ يا » هندهپنا«شده ؛ يا » مشرف«اسالم

با امنيت و دور از ديدرس ساير احزاب و تنظيم های جهادی و (مسعود   در آن پايگاه » قاتالن«اين  بود، تا به 
از  نخستين روز  امريکا که به خاطراشغال و تصرف افغانستان .C.I.A اجنت های بومی و غير بومی سازما ن 

ش جاسوسی ، زآمـو) ها  کودتای داود خان ، اوضاع نظامی و سياسی کشور ما را عميقًا تحت نظر داشت
به طور يقين . نظری و عملی ، مطابق عملکرد در شرايط کشور های پيشرفته اروپايی و امريکايی؛ داده شود

و رموزاستخباراتی و اشکال کاربرد خادی ها ی مذکور بعد از اتمام دوره آموزش و فرا گيری  رمز 
همراه باعساکر تاجک و ازبک شوروی که زبان پشتو، دری و هـندی _ تکنولوژی مدرن جاسوسی 
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، با رنگ و بوی مسعودی شده ، از طريق » بخشش«و » عفـو«به عنوان _ با هويت افغان ) **(ميدانستند
  . ل می شدندپاکستان و هندوستان به کشور های  مورد نظر  شوروی؛ گسي

 سوسيال امپرياليسم  شوروی؛ اما صـد ها تن از مبارزين دلير جنگ مقاومت؛ از جمله انجنير سرور 
قندوزی ها، نظر محمد های کوه صافی ها، داکتر فريد ها، پهلوان احمـد جـان ها و امثال آنانرا  به دست پليد 

استخبارات وزارت دفاع  ( .G.R.U  نظامی به قتل رسانيد؛ زيـرا که استراتيژيست های» قهرمان مسعود«
از برپايـی پـايـگاههای انقالبی در جنگ مقاومت مردمی توسط روشنفکران و مبارزان پيشتاز و ) روسيه

رسالتمند در کوهستان های صعب العبور  نورستان، بدخشان  و ساير نقاط کشور ، به ويژه کوهپايه های شامخ 
شديدًا؛  می ) به اطمينان ميتوان گفت که سالهاپيش از تجاوزبه کشور(ا و استراتيژيک پنجشير و سالنگ ه

و توسط مسعود خاين به وطن .  طرح شد .G.R.U  بنا بر همين ملحوظ بود که دسيسه ای از سوی. هراسيدند
) راين اولين بر پـا کـننده ی جنگ مسلحانه مقاومت در پنجشي(  احمـد جـان پهلوان نامی کشورشکل گرفت ، تا 

  . و کشته شد، در چنبره  همين دسيسه گير کرد پهلوان احمد جان.به قتل برسد
 بايست تذکار داد که يکی  از علل   قتل  صد ها انقالبی پيشرو  و فرزندان مبارز و آگاه کشور ؛ من جمله 

احمد جان ها و ، مجيد ها ، بهمن ها ، داکتر فيض احمد ها ، موالنا باعث ها ،  طاهر بدخشی ها ،   پهلوان 
  .امثال آنان، همين مسئله پرپايی پايگاههای نظامی  در مناطق صعب العبور و استراتيژيک کشور   بود

 در مورد غارت و فروش الجـورد و ساير سنگ های قيمتی و مواد کار آمد صنايع کيهانی؛ مثل زمـرد 
:  نقل کرد1981 سپتمبر10 رخهمو» اسوشيتدپرس « توسط مسعود وباند وطن فروشش، می بايد از گزارش

شماره » جيمزوجيمولوژی«؛ ويا از مجله» مسعود با کـان زمـرد درهء خنـج دست يافت1980اگست «
در آمد ساالنه احمد شاه مسعود از «:  که در بخشی از آن اين خبر درج شده٣٩ تا ٢٦، صفحات 1991بهار27

« ؛ »به يک صد ميليون دالر امريکايی می رسدراه فروش الجـورد، کوارتـز و سنگ های گرانبهای ديگر 
  .»احمد شاه مسعود و انحصار گری پنج هـزار کـان ال جـورد و زمـرد در دره  پنجشير

     
  :»شــورای نظـــار« _  ٢ 
  

 ـ از آقای ١٣٨٠جدی١٣مورخ » آزمونی از نو و يا رسالتی ديگر « چندی قبل به رساله ای تحت عنوان 
و جمعيت اسالمی نظرم را » شورای نظار« آن مطلبی در رابطه با ١٩ و١٨ر صفحات عشرت دست يافتم که د

  :جلب کرد، که در ذيل به نقل آن می پردازم
) که مواضع رسمی آنرا فهيم، عبداهللا و قانونی نمايندگی می کنند( »شورای نظار« سفرمانرا در ارزيابی «     

فقط از قوماندان های جمعيتی به خاطرپيشبرد » شورای نظار«هرچنددر آغاز . و جمعيت ربانی ادامه می دهيم
 نه جنگ واقعی ؛ بل جنگ های نمايشی يعنی جنگ های زرگری که هدف [در هماهنگی جنگ عليه روسها 

آن به جا گذاشتن مهمات و تسليحات بعد از شکست و عقب نشينی تاکتيکی برای دوستان به ظاهر  دشمن بوده 
 و رقابت های داخلی  تحت ] ُدربابايی -کسب شهرت و محبوبيت نمايد» مان مسعودقهر « ، تا فرمانده آن

رهبری مسعود در پنجشير و حوالی  آن به وجود آمده بود؛ اما به مرور زمان ساحه کار و نفوذ آن از لحاظ 
 کابل را کمی و کيفی گسترش يافته، نه تنها واليات بدخشان، تخار،کاپيسا، کندوز، پروان و برخی از نواحی

آنچه بعد از جنايات » بدخشی«و » باعث«نيز درخودمتشکل ساخت؛ بلکه با جذب ستمی های هردو جناح 
برخی از شعله ای هايی که صداقت شان را در لو دادن و به تيغ مسعود سپردن _ اوليه اخوان زنده مانده بود

 خورد و کوچک حرکت انقالب اسالمی ، قوماندان های_رفقای ايدئولوژيک و تشکيالتی به اثبات رسانده بودند
فرماندهی . محاذ ملی و جبهه نجات ، ترکيب کامًال نا همگونی را ساختند که در چند چيز هماهنگ بودند

مسعود، ايستادگی روی عاليق مليتی، حمايت متقابل در مقابل جمعيت و ربانی، حفظ روابط مستقل با فاصله 
اس پراگنده قوماندان ها و سرگروپ ها و شرکت شان در پروژه اناتومی مناسب با پاکستان، و جلو گيری از تم

  . »...قوماندان ها،
فعال سرکرده (با عبدالرقيب جاويد کوهستانی » راديو صدای آزادی«      بی مورد نخواهد بود اگر به مصاحبه 

جريان مصاحبه   با سلک وی رحيم داد، که هر دو خادی کـهنه پيخ  بوده و در  و هم) »نهضت دموکراسی« 
در شماره » راوا«،  ارگان نشراتی »پيام زن«راديوی مذکور، شديدًا با همديگر در تقابل قرار گرفته بودند، و 

  گفته های هر دو خادی را به نقـد کشيده، و اين قلم مطلب فوق را بعد از نشر اين مقال در ٢٠٠٤ نومبر ٦٢
   : رحيم داد خادی از کوهستانی می پرسد: جانيده است؛ توجه نمائيم، در همين بخش کـن»افغان رساله « نشريه  

 معاون بوديد واز اينجا گريختيد و پيش مسعود ١٢ و در رياست) خاد(وقتی شما کارمند امنيت دولتی بوديد «
ت البته من در رياس«: کوهستانی خادی در جواب ميگويد» ..رفتيد و در آن جا بندی شديد و به پاکستان رفتيد

) خاد  (١١،در کابل در رياست ...  نه؛  بلکه در گذشته در کميته سياسی شورای نظار وقت مجاهد بودم ١٢
من از شورای نظار احمد شاه ... . از اين مسئله منکر نيستم. کار کردم  و کارکرد من معلوم است. معاون بودم

» پيام زن«و در . » طور آگاهانه مقاطعه کردمبه... مسعود يا جبهه  متحد ملی بنا به اختالفاتی که خود داشتم
رهبر صاحب، درست فهميده نشد که اول افتخار کار در خاد را داشتی و بعد به شورای نظار « :چنين آمده
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رفتی، يا برعکس؟ به قرار گفته ی رحيم داد اول بايد سوگند وفاداری به خاد را خورده باشی وبعد شورای 
  .»نظار را؟

شورای «دو خادی  جنايت پيشه، چنين بر می آيد که  جاويد کوهستانی د ر اوايل تأسيس  از گفتگوی اين 
  .اشتراک داشته است _بوده» شورا«که به مثابه مغز آن _»کميته سياسی «آنهم در » نظار

" عقرب های زننده"  ميباشد، در اثرشخاين و جنايتکار حکمتيارمتعهد که خو د ازطرفداران . داکتر ع
اختالفات ...« : مطلبی را  افشا کرده است_ در رابطه  اختالفات ميان  حزب اسالمی و جمعيت_٣٨٥صفحه

 و بحيث پاينده محمد يکی از شش فرمانده شورای نظار که سمت معاونيت خاد کـندز را داشتعمدی بود که 
 در ٢٠٠٦درماه فبرورینقل از نوشته متعهد (» ...قوماندان اشکمش تعيين شده بود نقش زيرکانه  را بازی نمود

  ).اينجا کنجانيده شده است
بود که در هم  ) K.G.B(و سازمان امنيت آنکشور  )  G.R U (     اساسًا اين سازمان اطال عات ارتش شوروی 

که مدتها قبل در پـتـه _ چهار تنظيم اسالمیرا از» شورای نظار«آهنگی و همکاری با خـاد،  نخسـتين هسته 
احمد شاه (» تنظيم جمعيت اسالمی«از : برگـزيد_ هار تنظيم، افراد خـاد جابجا شده بودندهای بااليی  آن چ

تنظيم محاذ « و » تنظيم جبهه نجات«؛ از )قوماندان مال حکيم(» تنظيم حرکت انقالب اسالمی«؛ از )مسعود
). ون روشن نشده استتا کن» شورای نظار«متأسفانه نام های اين دو نفر در اولين هسته (جمعًا دو نفر » ملی
که پيشينه ی روابط استخباراتی با _»مسعود قهرمان«به رهبری فرد مورد اطمينان روسها، يعنی»شـورا«اين

و با تشکل شتابنده اش پيکره های آنی ذيل را   . گمارده شد» تنظيم جمعيت اسالمی«در  مرکز _آن کشور داشت
  :دنبال نمود

تباطات و پيوند های تنظيمی شان به عنوان   نيروی مستقل و گرفتن ابتکار   جدا نمودن  قوماندان ها از  ار-١
عمل از دست آنان در ميدان جنگ و عرصه سياسی؛ يعنی  به حرکت درآوردنشان بر محور اهداف  پنهانی 

  .شورای نظار
  .   تصفيه هر چه سريعتر اجنت های پاکستان اعم از بومی و غير آن در داخل جمعيت اسالمی- ٢
که با نبود آگاهی از ماهيت   جمعيت ) به مفهوم عام کلمه(  پا کسازی فوری مبارزان واقعی افغان - ٣

زندان و اعدام و کشتار در جبهات و شهر ها؛ : (از تطميع تا تخويف. اسالمی،  عضويت آنرا پذيرفته بودند
  ) .قريه ها و قصبات؛ همچنان ترور در خارج از کشور

و ساير شبکه های اطالعاتی » سفـزا«، »سـازا«عناصر انتـقالی خـاد، ) کامًال مخفی( ترتيب و جابجايی - ٤
  .توسط احمد شاه مسعود و تحت قومانده وی» حزب جمعيت اسالمی«روس  در داخل 

  تقابل با بخش های  بيشتر اکتيف جنگ مقاومت، بخصوص دسته های خود انگيخته و سازمان ها شعله - ٥
  . نيروی رزمی آنان در تقابل با ارتش شورویای، غرض کاستن از  

مانند شاهراه _   حرا ست و  ديده بانی   مناطق ای که از لحاظ سوق الجيش، دارای اهميت درجه يک بوده -٦
  .تا ساير تنظيم ها و گروپ های مسلح بر آن نقاط استراتيژيک چيره نشوند_سالنگ

 به دور دولت دست نشانده و احتمال چپه شدن قريب در صورت تنگـتر شدن حلقه محاصره ) ودرآتيه (- ٧
الوقوع آن دولت ذريعه دشمن،  سپردن نقـش بديل دولت غيرقابل قبول برای مردم ی بپا خاسته، به دولـت ی 

  .»مسعود بزرگ«ساخته شده اش، يعنی » قهرمان ملی«با ماسک و مکياژ اسالمی و 
نگاهی به تاريخ «( اثرش ١١٦در صفحه » شورای نظار«ا  در رابطه بغوربندی      نکتِه  مهمی را که  

نيروی ديگری که در داخل حزب ... «: نوشته، در اين ميان می آورم) »حزب دموکراتيک خلق افغانستان
ايشان اعضای مخفی . جداگانه ساخته بود مربوط به نجم الدين کاويانی و فريد احمد مزدک بود)  حزبک(

  ). تأکيد  از ُدربابايی است (»آن بودند» شورای نظار«شاخه جمعيت اسالمی و مربوط به  
اين دو عضو کامًال  شناخته _»مزدک«و » کاويانی«  ميتوان  چنين استنتاج  کرد، که غوربندی  از نوشته 

را در  ساختن النه متعفن اش يعنی  شورای » زاغک پنجشير«به مثابه  دو بال نامرئی،  _  .K.G.B شده ی
ون جمعيت اسالمی  و تداوم خيانت، سرقت، غارت و جنايات بعدی اش، توان و تحرکِ   بيشتری   نظار  در در

  .بخشيدند
در بطن چرکين و پر از کين  جمعيت اسالمی، » شورای نظار«       بعد از شکل گيری نخستين هستـه ی 

  7ن و شرم آور  آتـش بس قهـرمان  خو ن و خيانت به منافع وطـن، يعنی مسعود کاهبردار، قرار داد ننگي
چند ماه بعِد آن، .  را با آمرين اصلی اش يعنی جنرال های باصالحيت روسی امضاء کرد1983جنوری سال

در پی آن فرصت را موهبت الهی ). 1983اپريل(اشرا به صـدا در آورد » شورای نظار«فالخن تأسيس رسمی 
دراز نمود و بر وفق دستور العمل قبال » و فرنگخوست «پنداشته، دست خون آلودش را به طرف انـدراب و 

بر خالف ادعای سالوسانه اش منبی براز بين   ( .G.R.Uداده شده ی استخبارات نظامی وزارت دفاع شوروی 
در همسويی قرار » سفزا«و» سازا«با سازمان) که نقل قولش خواهد آمد(در منطقه » سفزا«و » سازا«بردن

، و باسالح شوروی و بانک نوت هايی بی پشتوانه )ا آنها تماس خواهم گرفتدر مورد وحدت مسعود ب(گرفت 
ی افغانی چاپ شده در آن کشور، که با شگرد های گونه گون به وی رسانيده می شد؛ بـه توسعه داره اش 

 .آغازيد
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  :»ا ز ا ســــ«  _ ٣
  

اسمی به ميان ) ان افغانستانسازمان انقالبی زحمتکش(» سازا«  گرچه در نخستين فراز اين نوشتار، از 
 و طاهر بدخشیبعد از کشته شدن (نيامد ؛ مگرنظر به حضور مخرب و خونباری که اين سازمان تروريستی 

کودتای در وقايع و حوادث نظامی ـ سياسی کشور به ويژه بعد از ) حفيظ پنجشيری و موالنا باعث دروازی
بايست در مورد اين .  بسنده کرد»  ...ستمی« هر دو جناح داشت، نبايد صرفًا با تذکار نام  ١٣٥٧ثور٧ننگين

سازمان منضبط، مخفی، نظامی، سياسی و اطالعاتی، که باز هم شکل عوض کرده، و در خارج کشور  هم 
  .نوشت_ولو به طور مؤجز و فشرده_گستره ی فعاليت های سياسی و استخباراتيش را توسعه داده است

چه _بنای استراتيژی رهيافت به آب های گرم که الزمه اش کسب قدرت حاکمه       امپرياليزم شوروی بر م
و . را در  کشور ما پايگذاری نمود» حزب دموکراتيک خلق« در افغانستان بود، _مستقيم، چه غير مستقيم

تدابير الزمه را غرض محدود ساختن و مهار کردن احزاب،  و سازمان های ضد شوروی ؛ نفوذ در داخل 
به واقع (، درپی آن ادغـام » حزب دموکراتيک خلق«غيب و تطميع شان در جهت پروسه وحدت  با آنها؛ تر
همچنان بعضی از . از جمله، شاخه هايی از حزب مذکور را جدا نمود.  آنان در  آن حزب؛  اتخاذ کرد) هضم

صلی شان، نگذارند که که درپهلوی کاروبار ا_ قرار دادحزب خلقدر تقابل با ) ظاهرا(شاخه های جدا شده را 
عناصری دلزده، و جدا شده از مدار آن حزب،   به سوی دشمنان واقعی سوسيال امپرياليزم روس رفته مبارزه 

؛ »جمعيت انقالبی زحمتکشان«؛ »کجا«؛ »خلق کارگر«ی شانرا با آنها سمت و سوی اصولی  بخشند ؛ مثل 
د شده از اين حزب خاين به وطن، و بعد از آن، گـروه ها قبل از جـدايی شاخـه های يا. و امثالهم» گـروه کار«

 سياسی، که خود ناشی -و افـرادی واقعًا  مترقی، هوشيار و مبارزواقعی هم بودند که بنا بر تضاد ايدئولوژيک
  بود، از اين حزب،  بريدند و در تقابل انتاگونستيک و آشتی ناپذير جنبش بين المللی کمونيستیاز انشعاب در 

و عليه آن به مبارزه مستدام و پيگير  . آن حزب منفور و وطن فروش  و شاخه  هايش قرار گرفتندبا 
.  سياسی، يا مبارزه مسلحانه مبادرت ورزيدند، که به همين علت عـده ای از آنان به قـتل رسيدند-ايدئولوژيک

يت چند تن از اعضای خـاد که به که به اثر فعال»  دسته  پيشرو«مثل (برخی ديگر زندانی و يا اعـدام  شدند 
يک تن از .  مذکور گرفتار و اعدام  گرديدند» ...دسته «داخل اين  دسته نفوذ کرده بودند،  عده ای از اعضای 

که بار اول در رابطه   ).  بنابر ملحوظات امنيتی از نوشتن نام وی صرفنظر شد(اعضای نفوذی در  اين دسته،  
بعد از پايان دوما هه ماموريتش . گرديد» گرفتار «١٣٥٩در ماه سنبله سال (...) شعله ایيکی از سازمانهای  

نفوذ » دسته پيشرو«و ی در داخل . گرديد، و به پشاور فرستاده شد»  رها«های صدارت، » کوته قفلی«در 
يان که بر اساس قانون رهائی زندان_نامبرده.  سال تعيين گرديد٢٠ش »قيد«و برای بار دوم، مدت . نمود

گويا با قبول _،  نصف قيدش را سپری  نـه نموده بود که رها گردد»پروسه مصالحه ملی«سياسی به خاطر 
گرديد، و به حيث باديگارد داکترکريم بهـا رئيس » رها«از زندان ) ١٣٦٧(داوطالبانه خدمت عسکری در سال 

امنه کوه  خير خانه   انتقال يافته آن بخش خاد برياست بها در پايگاه نظامی متروک روسها در د_خـاد پنـج
  . )قرار معلوم خادی مذکور هم اکنون در  شهر نيويارک  اقا مت دارد. گمارده شد_ بود

که مردی  بود جدی، با دانش و استوار و » حزب دموکراتيک خلق« يک تن از مؤسسين  طاهر بدخشی
 ساير مليت های شوروی سابق را عليه هرگونه وابستگی موضع داشت، تسلط خفتبار و حاکميت روس بر

وی بر  ستم طبقه حاکمه مليت پشتون . تلقی نموده ؛ آنرا در ميان  پيروانش ترويـج و تبليغ می نمود» ستم ملی«
با همين منشاء اختالف و بسا نقاط نظر . بر ساير مليت ها   من جمله مليت پشتون؛   همواره تاکيد می ورزيد

»  ستمی«يا » ستم ملی«، محفلش را که در ميان مردم بنام » موکراتيک خلقحزب د«ناهمگون ديگر با مشی 
نامبرده . تسميه نمود» محفل انتظار«و به . معروف شده بود، از حزب وطن فروشان خلق و پرچم مجزا ساخت

  .پرداخت  » سـازا« به تأسيس )  ١٣٤٧درسال(از زمينه محفل يادشده 
وترويـج » حاکميت و ستم روس ها بر ساير مليت ها« نظرات ضد  محرزًا به همين علت، يعنی تبليغ  

کسب قدرت دولتی، در عدم وابستگی به اين يا آن قدرت بزرگ خارجی، از طريق  ايجاد پايگاه های مبارزه «
که (موالنا باعث  و  بدخشی،» ...مسلحانه، در گام نخست، در کوهستانهای  صعب العبور بدخشـان و پنچ شير

زندانی شده، و در    ).K.G.B( به دستور مشاورين روسی) را اساس گذاشت» سفزا«جدا شده » سازا«بعدًا از 
  ... .آنجا اعدام گرديدند

علی آباد، که از » عقلی و عصبی«      پرداختن به چگونگی و چرايی فـرار موالنا باعث دروازی از شفاخانه 
 بود، وکشته شدن يک تن از محافظين وی ؛ همچنان  زندان دهمزنگ  غرض تداوی به آنجا انتقال داده شده

زخمی شدن محافظ دومی ، که زخم سبب فلـج آن عسکر  بدبخت گرديد؛ هکذا حبس چند روزه داکتر اسد احسا 
در رابطه فرار  موالنا  و دستگيری دوباره موالنا باعث توسط پوليس مخفی دولت کودتا از منطقه » غبار«ن 
؛ اما در مورد زندانی شدن بدخشی و اعدامش   به اتهام دست .  گذارم به فرصت ديگررا می» خيرخانه مينه«

  : بايست به نکاتی زير توجه کردکودتای کشتمندداشتن در  به اصطالح 
 ،»کودتاچی«؛   به مثابه )نيز بود» دوست مورد اعتمادش« و بدخشیکه خسربره   (  سلطانعلی کشتمند

را با خود  ...  و » جمهوريت« رئيس شفاخانه داکتر علی اکبرزارت دفاع و، لوی درستيز وشاپور احمد زی
در زندان توظيف ميگردد ، تا به  K.G.Bاين عضو اصلی ...  . يکجا در معرض ديد پوليس سياسی  قرار ميدهد
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حزب دموکراتيک «  عواملش را قبل از انشعاب بدخشی از  .K.G.B که(» سـازا«کشف بخشهای غير علنی 
موفق به » سازا«، در  حلقه های  طرفداربدخشی جابجا کرده بود؛ مگر بعد از انشعاب و تشکل سازمان »خلق

 در قبال اعزام بدخشی؛  عملکرد های سازمان مذکور در آتيه؛ موضعگيری ) کشف آن بخشها نگرديده بود
 ی  ديگـر؛ از رهبر آن نيرو های نظامی شوروی به افغانستان و بسـا  راز هـا و برنامه های بر مال نشده

 بدخشیالبته توأم با نظـر شخص  خـودش  در مورد اعدام و يا ادامـه حيـات _و  را پور آنرا. سازمان  بپردازد
  بدخشی، توأم با نظر وی در مورد  اعدام کشتمندبر اساس راپور . به مشاورين روسی   زنـدان ارائـه نمايد_ 

  .اعــدام گـرديددر زنـدان پلچرخی  » سازا«، رهبر  
 رئيس شفاخانه داکتر مير علی اکـبر وشاهپور احمدزی، جنرال بدخشی در قتل کشتمنددر رابطه نقش  (

 نقل به 1996مورخ»   در افغانستانB.G.K.نگاهی مختصر به پاره ای از عملکرد های «جمهوريت از رساله 
  ).  مفهوم شده است 

     K.G.B. که در مناطق بدخشان از محبوبيت  (نا بحرالدين باعث دروازی موال وطاهر بدخشی ، با قتل
، نخستين گام عملی _ اين افتخارمليت دلير و وطن پرست پنجشير_حفيظ پنجشيری،  همچنان )برخوردار بودند

را در افتراق و بهم اندازی مليت ها واقوام با هم برادر کشور، که در درازنای تاريخ، درهمزيستی و با همی 
و »  شورای نظار«هم اکنون  تداوم  خونبار اين افتراق از طرف  .  (يست می نمو دند ؛ برداشتنسبی، ز
  ). ، به وضاحت مشاهده ميشود...و »  جنبش ملی اسالمی« ، »وحدت«حزب :  شرکاء 

و » سازا«که بعدا به _  اجنت هايش را که در  فرکسيون  جدا شده از حزب خلقKGBديگر اينکه، 
قبًال به خاطر تسخير هر دو نهاد  از درون، تعبيه کرده بود، در مراتب حساس و بااليی  _  شدتسميه» سفزا«

،  سفيـر امريکا را در »دابس«بعدًا زمينه تـرور.  آنها جابجا کرده، سازمانهای مذکور را زير فرمانش درآورد
بط نزديک و دوستانه با امريکا که برقراری روا_تـدارک ديـد؛ زيـرا که از تماس امين» سفزا«کابل، ذريعه  

که در فن سرنگون ساختن دولت های مخالف امريکا، چه از طريق کودتا (با  سفير امريکا _ را آرزو می نمود
و به طور کل از همين . شديدًا می هراسيد) و يا ساير اشکال  واژگون سازی،  دارای پيشينه و تجربه کافی بود

  .  ر داشتسبب تماس دابس با امين را تحت نظ
به اين نکته مهم اشاره »  نگاهی به تاريخ حزب دموکراتيک خلق افغانستان«:  نيزدر کتابش غوربندی

امين می خواست سياست خودرا متوازن سازد و با کشور های غربی بخصوص امريکا  «: نموده است
 ٦صفحات (»... نشان ندادامريکا با وجود تقاضاهای امين هيچگونه آمادگی... مناسبات کشور را بهبود بخشد

  ) همان کتاب٨٧ و٨،
      K.G.B.  اتمسفير خشم و ) بعد از فرارش از شفاخانه علی آباد( با طرح گرفتاری دوباره ی موالنا باعث

ايجاد نمود، وموفق گرديد زمينه گروگانگيری سفير » سفزا« را در داخل سازمان  امين- تـره کیانتقام از دولت
توسط  عده ای انتقامجو و نا آگاه از دسيسه پشت پرده ی آن سازمان  _ل شکل گيری توطئــهبه روا_امريکا را

ويا در صورت اعدام موالنا . ، مهيا سازد، که دابس را گروگان گيرند و رهبر شان را از زندان رهـا گردانند
ع وزارت داخله را از جانب ديگر قوای واکنش سري. باعث در زندان، کدام خواست ديگری را مطرح نمايند

پياده )  1979فبروری14به تاريخ( توسط قـوای مذکور دابسوارد ميدانگاه نمود، تا مرحله نهايی پالن تـرور 
. و مرادش که  قطع مناسبات سياسی امريکا با دولت تحت حمايتش بود، در برآيند حاصل شود؛که شد. گردد

 و آنرا به اصطالح جمهوری شانزدهمش می آخر کشوری را که خيال تصاحب هميشگی اش رادرسر داشت
تحمل نمايد ، و بگذارد که  ) امپرياليزم امريکا(شمرد، چگونه می توانست روابط آزادانه ی آنرا با رقيـبش 

دابس  خط حرکی دولت امين را از وابستگی به شوروی منحرف سازد، يــادر غير آن ، چنين دولتی را  با 
  . کودتا واژگون نمايد 

سخنی چند با _يکی بوده» سفزا«و » سازا«که در ماهيت امر _»سفزا«ورد گروگانگيری سازمان  در م
تلقی » عبورناخودآگاه نگارنده از متن به حاشيه«شما خوانندگان موشکاف در ميان گذاشته شد، اميد که 

  .نگرديده باشد
، در خارج از کشور جلب »سازا«ط توس) شايد هم قتل سياسی(      حال به گونه مثال توجه تانرا به اختطاف 

  :می نمايم
مثل : زير پوشش افراد ضد دولتی در زندان پلچرخی فعاليت داشتند» سازا«      تعدادی از اعضای سازمان 

سنگر «از پنجشير، که گاهی با ديگر همرديفانش در داخل بصير بدروز از بدخشان، آقایعيدی محمد آقای 
برای زندانيان   دستبند و  ُالچکمشغول ساختن» کارگاه صنعتی زندان « يعنی،»استخبارتی زندانيان تسليم شده

و زمانی هم در ميان سلولهای زندان به کار و .  بود ؛ درب  و دروازه و دستگير و  پنجره آهنی برای  زندان و
انيان  اعدامی  همچنان برخی از زند. ،  اشتغال داشت»مسعود قهرمان«بار استخباراتی و تبليغی، عمدتًا برای 

    .را طبق دستور اطالعات زندان؛ زير نظر ميگرفت 
 باديگارد و درايور زبير (ز بيــر و نجيب، ... هر يک  پنجشير،  شريف از اهالی انجنير حسين برادران

و )  رئيس خـاد پنـج که با ساير زندانيان اعدامی، به بهانه  اعدام از زندان خارج ساخته شدکر يم بهـاداکتر 
که بعد از رهائی از زندان به سمت باديگارد (،  جوان آرام، مؤدب، خوش سيما و کاراته باز  امين جانرفيقش

مصالحه « در جريان رهائی زندانيان به خاطر  انجنير حسين؛  امـا شخص) توظيف گرديدمحبوب اهللا کوشانی
مصالحه «که به نسبت (از زندان  از محبوسانی را که بر طبق قانون رهائی محبوسين  نفر٨٠حدود » ملی
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تازه تدوين واز طرف دولت پوشالی نافذ شده _به مثابه نخستين ريفورم دل خوشکن و عوام فريبانه_ »ملی
، نصف حبس شان را تا نافذ شدن قانون مذکور سپری نکرده بودند، که  رها گردند؛ شخصًا ضمانت نموده )بود

  . از زندان بيرون  آورد 
» مصالحه ملی«، به طور کتبی و يا شفاهی تعهد سپرده بودند که در خارج از زندان به نفع  افراد رها شده

تصور _مامور احصائيه مرکزی که  نگارنده وی را می شناخت) م(يعنی _ يک تن از رها شدگان.  تبليغ نمايند
ه ريش تعهد گيرنده می  کرد که با تعهد دروغين می تواند بعد از آزادی به خارج از کشور فرار نمايد و ب

بخندد؛ اما تعهد دهنده که قيدش بيست سال تعيين شده بود ، بعد از رهائی از زندان و مدتی اقامت در کابل، 
کی ميداند ، چه تعداد (حين فـــرار در راه و يا در پاکستان مفقود شد که تا کنون اثری از وی در دست نيست 

  ).سپرده و به همين سرنوشت دچار شده  باشند»  تعهد«از رها شدگان اين گروپ، به  اميد آزادی 
دهقانان، معلمان، پيشه وران، «بيشترين نيرويش را متوجه کار مخفی در ميان » سازا« سازمان 

(!) »  عالمان صيقل شده دين اسالم « متنفذين محلی و به گفته دستگير پنجشيری» روشنفکران ملکی و نظامی
  . ساخته بود

را » اسالم سازايی«_   بعد از قتل رهبرش از سر تا به پای آنرا  تسخير کرده بود.K.G.B که _ اين سازمان
و زيرکانه سعی می ورزيد تضاد اسالم بنياد گرا را در . در مناطق مورد نظرش تبليغ و ترويـج می نمود

 وامنيت  در به نقد کشيده، همکاری  با قوای تجاوز گر را به نفع صلح» همسايه بزرگ شمالی«رابطه با 
  .افغانستان، و ثبات در  منطقه و جهان؛ وانمود سازد

اسالم «همچنان (      از آنجائی که اين سازمان به مثابه يک نهاد زيرزمينی، منضبط و  مسلح با تفکر اسالمی 
و در متـن مطالب، يا تفسير و تبصره . عمـل ميکرد، مدت های طوالنی از انظار دور مانده بود) »سازايی

 دستگير يا به گفته(جرايد داخلی به ويژه رسانه های خبری خارج از کشور، اسمی  از آن برده نمی شد  
از آغـاز تشکل بی سـر و صـدای خويش در صحنه سياسی و نظامی کشور همواره » سـازا  «": پنجشيری

به اصطالح ؛ مگرسازمان مذکور بعد از )"...ظهور و زوال " ١٨١صفحه_"حضور و نفوذ داشته است 
  .  مسعود، عرض وجود نمود-پيروزی برادران جهادی جمعيت اسالمی ربانی

» سازا«سازمان » انحالل«طی اعالميه ای » مزار شريف« در  محبوب اهللا کوشانیمنشی اول اين سازمان
را  )  تحقق يافته است» سازا«تحت اين عنوان که با رسيدن جمعيت اسالمی به قدرت، هـدف غـايی و نهايی (

؛ به  داود خان١٣٥٢سرطان٢٦، بعد از کودتایپرچمدر ست  مانند انحالل تاکتيکی فرکسيون . (رسمًا اعالم کرد
داود خان باتاب يافته است، حزب شان را  » خطاب به مردم«بهانه ای اينکه، مرا منامه حزب شان در  بيانيه ی 

نـام می »  سـازا«سندگان در نوشتار هايشان از از آن تاريخ به بعد،  برخی از نوي). اعالم نمودند» منحل«
  .بردند

     K.G.B. که بخشی از آنان _»بی صدا ها« ، بنا بر مالحظات اطالعاتی، سعی می نمود، تا سر و صدای اين
توظيف کرده و قسمت ديگرش را در همگامی با خـــاد نجيب اهللا قرار داده »  شورای نظار«را در داخل   

از آنجايی که حقايق، که خود بازتاب واقعيت هاست،  بنابر خصلت برمال شونده ای که دارند، .  باال نشود_ بود
از ميان انبوه حوادث و رخدادهای تاريخی، و از درون موضوعات بسيار متراکم و ال در الی پنهان ساخته 

؛ به )ده باشندهرگاهی که مدفون ش(شده ی کنونی؛ همچنان از زير هزاران خروار  خاک و سنگ ور يگ 
قهرمان  ساخته شده ی استعمار روس يعنی  :  و آن اينکه .  مـردم به حقايق دست يافتند. بيــرون می جهند

روی همين ملحوظ برای زدودن اين خبر از . رابطه  ای تنگاتنگ دارد» ســازا«با » مسعوِد به جای رسيده«
تــا از يک سو اين نکته در اذهــان  تداعی گردد، که . اذهان مردم،  مصاحبه ای ديکـتـه شده، راه انداخته شد

تاکتيکی بوده، و از سوی ديگر عوام الناس را به اين باور برسانند که هر » سازا«رابطه مسعود در گذشته با 
  .  نابود شده اند» مسعود قهرمان«در منطقه؛ توسط ) »سفزا«و » سازا«(دو سازمان 

من نويسندگان کشم پرسشگران منصور و مينوی عضو انج(سخ زير بهتر خواهد بود که به پرسش و پا
   :سوال از مسعود : توجه کنيم)  ٨٥و ٨٤شماره » ميثاق خون«بدخشان نشريه 

ها داشتيد، دست آورد » سفـزا«و » سـازا« بنا بر گزارش های منتشره شما در گذشته روابطی با سران"
 بخوان وحدت و همياری غرض سرکوب  [شاهد درگيری شديد تان از آن مالقات ها چه بود؟ در حالی که ما 

در جنگ های اخير بوده »  سـازا« و نيرو های شورای نظار ميان ]مبارزان واقعی جنگ مقاومت ـ ُدربابايی 
  . ايم

ما بعد از خروج قوای شوروی و اعالم عفو عمومی از جانب رهبران تنظيم ها از  ":جواب مسعود"
ها خواستيم تا از دشمنی با ا سالم و مردم دست بردارند و به مجاهدين بپيوندند، ولی سازايی ها و سفزايی 

  " متأسفانه نپذيرفتند و ما مجبورشديم از طريق جنگ مناطق را از وجود آنها تصفيه نمائيم 
بخشی از ...«: در اين مورد چه می نويسد»  دشنه های سرخ« اثرش ٨٣ در صفحهودان  حاال می بينيم که

  »بنابر استشاره حلقات اپراتيفی روسها جوخه جوخه با احمد شاه مسعود پيوسته بودند)  ستم ملی(ها آن
بشير     در باال اشاره شد که بخشی اينان در همگامی با خـاد قرار داشتند، تـقرر اعضای رهبری آن يعنی 

ر پالن ، وزير عدليه و وزير  به سمت های معاون صدارت ، وزي اسحاق کاوه  و محبوب اهللا کوشانی،بغالنی
که تا هم اکنون نيز ادامه _، مثال بسيار روشن اين همکاری در گذشته هاکشتمندمعادن و صنايع در کابينه 

  . بوده می تواند_ دارد
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بيرون شده، در » سازا«بيشترين مال های نازدانه دولت خادی شده ی نجيب از همين ماشين اسالم سازی
حتی باالی منبر مساجد  در کشور های اروپايی و . ير نهاد ها ی مذهبی تقسيم شدندمساجد، خانقاه ها و سا

رهبر «به خصوص از» شورای نظار«به سمت خطيب، خزيدند و به ستايش از ) »نيويارک«مثًال(امريکايی 
تر و به خاطر کشف القاب نوين و ابداع صفات و کماالت تازه و غنای هرچه بيش. آن پرداختند» کثيرالعباد

به تعمق  و تفکر سکر آوری فرو رفتند، تا هموطنان  مهاجر شانرا  بفريبند و » کـج کاله«پسوند و پيشوند نام 
  ..معتقد سازند»  مردی که بروی آب دريا راه می رفت«به  

، در بحث  سياهتر از هر سياهی ثـوِر بسياربسيار٨ در رابطه با عملکرد اينان در  جمعيت اسالمی  قبل از 
 اعضای مهم و محيل  .K.G.B تذکار شد؛  اما بعد از آن تاريخ ننگين، بايست اضافه نمود که» ورای نظارش«
را در تشکيالت روابط خارجی دولت ربانی ـ مسعود با کشور هايی دارای روابط _ قسما خاد_»سازا«

، انجنير ايشان عريف: لبه مث(استفاده نمود ... و از ايشان به حيث سفير و سکرترو. ديپلماتيک جابجا کرد
  )و امثا ل آنها_  نماينده رسمی دولت در مسکو غالم سخی غيرتهم اکنون  _ لطيف پدرام

را می ) برزين(، باز هم پاراگراف مختصر از نوشتار )البته با پوزش( » سازا« در پايان متن مربوط به 
نامی که قبل از : » ستمی «[»  تمیس«  از بدو تشکل  جمعيت اسالمی،  عناصر  .K.G.B،  ...  «:گنجانم

 را که با استاد ربانی دارای عاليق مشترک منطقه ای ] ُدربابايی -به گروه بدخشی اتالق ميشد » سازا«تشکيل 
اين عناصر ريوه گر و مکار که در آتش  اشتياق تجزيه . و قومی بودند، در حول و حوش او قرار داد

ن تشکيل سازی، فرکسيون بازی و گرد آوری اطالعات برای می سوختند و در ف!) چنين  مباد (کشور
را  پشت سر گذاشته بودند؛  او را در کار و بار تحزب » حزب دموکراتيک خلق«امپرياليزم شوروی، تجربه 

  . ياری نمودند
 ربانی علی رغم آنکه از هويت اصلی اين عناصر آگاهی قبلی داشت، با آنهم طور معروف خودش را نمی 

و از جانبی ديگر با زيرکی مال گونه .  زيرا که به مهارت و تجربه اين عده نياز مبرم احساس می نمودخاراند؛
مزيد بر دو . اش را نيز داشت» همسايه بزرگ شمالی«اش حساب روز مبادا، يعنی خويشاوندی سياسی با 

» خوش برخورد«خان های  از مداحی اين چا]  نازک صدا، کرشمه گر و ناز طلب ـ دربابايی[علت فوق استاد 
اش با همديگر به رقابت ی خنده آوری می پرداختند و اورا » دانش بی پايان«و » خصال نيکو«که در وصف 

و رئيس بی چون و چرای دولت آينده افغانستان  ستايش می نمودند و با » رهبر بی همتای جهاد«به مثابه 
او را نوازش می » خود  رهبر بينی« حقارت و ماليمت يک روانکاو ، کمپلکس های روانی و عقده های 

اين عناصر روس پرست با سر انگشتان سفيد و ظريف خود  موم . دادند؛ لذت خاص و بی سابقه می برد
را به بازی می گرفتند، تا روزی از وی مال بنويس سياست خونبار امپرياليزم » استاد سخن«شخصيت سيال 

  .» گردن کنونی روس، در افغانستان بسازندشوروی ديروز، وامپرياليزم کجکول به 
   
  :در آيينه ی محدب چند نشريه» قهرمان ملی«  _ ٤
  

از آنعده افراد و اشخاص ) هرچند غير مستقيم(       امپرياليسم روس به خاطر تداوم سلطه اش در افغانستان 
ه ويژه کشور های آسيايی و علنی، يا مخفی، مربوط به احزاب وابسته ی قبلی اش در اکثر کشور های جهان ب

وسياستمدار و ژورناليست گرفته، » فيلسوف«از _اروپايی، که در اوطان شان دارای  موقف و مشاغل مختلف
بودند، و تاکنون وابستگی ننگين شان را با آنکشور حفظ  کرده اند _ ...تا نويسنده و شاعر و هنرمند و 

ی سياسی، اقتصادی و نظامی با روسيه ؛ من جمله جمهوری فرهنگيان و اجنتان دولت هايی دارای پيوند ها(
؛ خواست تا غرض ِاغفال و )نيز شامل اين طيف می باشند_ مزيد بر حزب توده و اکثريتی ها_اسالمی ايران

تحميق مردم شکنجه شده و بيدفاع ما،  نقارهِ  ميان تهی کيش شخصيت مسعود  را با ضربات قلم های  وابسته 
افغانستان جــازده، باند وطن » قهرمان ملی« شان به صدا درآورند، و با اين شگرد وی را و خريده شده  ی

شماری از سياستمداران غربی نيز بر مبنای . (فروش، شياد، چپاولگر و آدمکشش را در قدرت نگهدارند
ان در غرض پيشبرد مقاصد نظامی و سياسی و اقتصادی ش_پاليسی دانه اندازی و خريد مسعود و داره اش

در اين هيا هوی تبليغاتی از عوامل  سياسی و استخباراتی و وابسته های  جهانی حريف به زانو _افغانستان
نشسته، عقب نمانده، در رسانه های بلند آوازه و معتبرشان، و يا در مصاحبه هايشان،  وی را به ستايش 

ان،  پيتر تامسن نماينده سابق امريکا در نزد داکتر بارنت روبين کارشناس امريکايی در افغانست: گرفتند؛ مانند
مجاهدين، برت هنس معاون سفير امريکا در کابل و لويی ميشل معاون صدراعظم و وزير امور خارجه بلجيم 

  ).و امثالهم
جنرال تيب گريگوريان که فرماندهی عمليات را به عهده :  اينک نمونه ای چند از همچون تبليغات تهوع آور 

سربازان ما قبل از اين با جنگی که چنين دليری و .  مجاهدين مسعود سرسختانه جنگيدند ":يدداشت، می گو
   ". شجاعت به خرچ داده شود، بر نخورده بودند

  ).از سليک هری سن» حقايق پشت پرده تهاجم شوروی در افغانستان«کتاب  (
غانستان می خواهند با او به توافق  به خبرنگاران گفته بود  نمايندگان شوروی در افمسعودبعد ها،    " 

در دوره ای که يوری ورونتسف  سفيـر شوروی در کابـل بود، او ده ها پيام و نامه به من فرستاد و  «برسند 
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خواهش کرد يا با او ديدار کنم و اعالم داشت ، آماده است در هر جائی که مـن بخواهم، بيايد؛  مگر من با 
  ).از لياخفسکی» توفان در افغانستان «تاب ک " (» شوروی ها ديدار نکردم

 احمد شاه مسعود بی ترديد خيلی هوشيار " : حال ببينيم جنرال بوريس کروموف در مورد چه می نوسد
است و از ديگر رهبران مجاهدين، نظر به استعدادی که در سازماندهی امور نظامی دارد، برجسته تر می 

در حل مسايل که رويا روی او قرار دارد، از هدفمندی و . ی استباشد، انسان نهايت با اراده و پر شور
هنگام پيشبرد عمليات رزمی، اوضاع و توازن قوا را با فراصت . پيگيری  خارق العاده ای کار می گيرد

او خيلی برده بار است، خيلی ساده لباس . ارزيابی ميکند و توانايی آنرا داردکه بطور  مستقل تصميم گيری کند
  ).»...مرد استوار« کتاب ٢٥صفحه  ("...شد و کوشش ميکند از حواريون خود تفنگ نگيردمی پو

 احمد شاه مسعود را ": ، با دوستان ديگرش به رقابت پرداخته در وصف ذات مسعود می نويسد کپالن آقای
 هوچيمـن، ومارشال تيتـمسعود مانند . بايد در قطار بزرگترين  رهبران نهضت مقاومت قرن بيستم حساب کرد

ساحه ای که در تصرف او بود با مقايسه با ساحاتيکه در دوران ...  دشمن  خود را شکست دادچيگـواراو 
رهبری نهضت مقاومت مارشال تيتو، مائو تسه تونگ، هوچيمن و چيگوارا قرار داشت، بيشتر زير فشار 

حقوق (بدون تخلف از حقوق انسانی مسعود تمام پيروزی ها و موفقيت های خود را . حمالت دشمن قرار داشت
  ).  ازُدربابايی-تاکيد برجمله اخير» ...مرد استوار« کتاب ٣٠٧مندرجه صفحه  (" ) ؟(!انجام داد)  بشر

فرمانده «؛ » افسانوی نيروهای مقاومتمسعود قهرمان«، »... سمبول مقاومتاحمد شاه مسعود " 
  ؛» ا و رژی دوبـری را بخوبی می شناسديک انقالبی که مائوتسـه تونـگ، چه گـوار...مسعود
روزنامه " ( روزی بدون تالوت قران سپری نکردهمسعود«؛ »يک کارشناس استراتيژی بی نظيرمسعود«

  ).»...مرد استوار« مندرجه (يا .) خبر گزاری فرانسه ... -مرداد به نقل از١٤  شنبه١٦٥٧٤کيهان شماره 
  ).»...افغانستان«کتاب ندهاوليورروانويس"(رهبرافسانـوی دمسعو "    

 داکتر نجيب در دوران رياست " :  شورای نظار در باره رهبر کـج کالهـان  لياخفسکی باز هم مطلبی از
نوشته (خــاد تالش های زياد کرد تا از طريق شبکه های پيچيده خاد خويش مسعود را از سر راهش بردارد 

، يک )ل حذف شده، زيراکه قبال به آن پرداخته شده استاز متن همين نقل قو» کامران«لياخفسکی در مورد 
رابطه داشت جوان ) يکی از اهالی پنجشير(» ناچـار«جـوان ديگر هم که با خود تفنگچه آورده بود و با ضابط 

اعتراف نمود می خواست با بمب ساعتی و کنترول از راه دور جيپ روسی مسعود  را موقع سوار شدنش 
ه شده بود پس از آنکه عمليات را با موفقيت انجام داد  هليکوپتری او را نجات خواهد به او گفت. منفجر کند

   .             "..داد
از . را می گذارم به خوانندگان بادرايت... نقد، بربزرگ سازی مسعود،  از نوشته ی جنرال روسی و 

، صرفًا، در همين رابطه، با آوردن آنجائی که درج نقل قول هائی بيشتر، اين نوشتار را به درازا می کشاند
ِ   آقای  ، يعنی »کهگدای«شکراهللا مطلِب   بسيار مضحک و خنده بر انگيز، از اثــر ی با زبان لمپنيزم

  .در مورد بزرگ سازی مسعود؛ بسنده می شود» فغانستان در چنگال خونين کمونيزما«
چنين  "هستم ولی احمد شاه مسعود نيستممن احمد شاه مسعود پنجشيری " ، در زير عنوان در اثر مذکور

   : آمده است
زندان صدارت يعنی در بيخ گوش سلطان علی کشتمند صدراعظم » پنچ اتاقه«يک هم اتاقی ديگر ما در  «

جوان دالور  و ميانه قد، خوش صحبت و . حکومت مزدور روسيه بلشويک در کابل، احمد شاه اهل پنجشيربود
حکايت ميکرد که سه بجه شب اطراف خانه شانرا در .  ت هوائی ملکی بوداو کارمند رياس. بسيار خوب

شهرآرا عسکر و تانک گرفت و او را به بسيار شن و فت از خانه اش گرفتار و به زندان صدارت آوردند و 
او داد می زد که بلی احمد شاه مسعود پنجشيری .   هی می زدند و شکنجه ميکردند که احمد شاه مسعود است

شب های زيادی حرف او را کسی باور نميکرد و چنان شکنجه اش . ولی قوماندان احمد شاه مسعود نيستاست 
ميکردند که هربار ی که برای تحقيق اورا از اتاق می بردند، از هم اتاقی ها کپـه نصوار تقاضا ميکرد و 

 را به همان شدتش نصوار را قورت ميکرد و می گفت که نصوار او را بی حس می سازد و ضربات شکنجه
در همان چند روزی که در همان اتاق بودم ، آنقدر اين احمد شاه پنجشيری بيچاره را زدند و  . حس نمی کند

روس ها و نوکرانش از نام احمد شاه . کوبيدند که تمام بدنش زرد و کبود شده بود و يارای صحبت را نداشت
 که ميافتند می زدند و می کوبيدند تا اگر احمد شاه اصلی مسعود آنقدر ترس داشتند که هر احمد شاه مسعود را

و شايد هم  خداوند می داند که چند احمد شاه  را عوضی گرفتند و زدند و شکنجه کردن. را به چنگ بياورند
... « ؛ ».تا اگر در بين يکی از اين ها احمد شاه مسعود اصلی بوده باشد. چند تای را  اعدام کرده باشند

د ببرک نجيب بخاطر شير پنجشير با پنجشيری ها دشمن بود که فقط بخاطر پنجشيری بودن ، حکومت شيا
   .» ... (!)پنجشيری ها را ميگرفت و به زندان می انداخت

 -همان اثـر يا به واقع   خزعبالت نامه ای که با زبان لمپن  آرايش شده است ١٦٧ و١٠٨، ١٠٧ صفحات (
  ).تاکيد ازُدربابايی

 کهگدای، که خود عضـو فعال خـاد بوده و در داخل زندان به  شکر اهللاين چرنـد نامه، يعنی آقای نويسنده  
در زندان پلچرخی، نخست شعله ای ها ،که وی را   (اشتغال داشت) جاسوسـی(فعاليت های سياسی ـ اطالعاتی 

 شناختند،  و متعاقب آن ارگ شاهی و  بعد ها عضو خـاد، می» ضبط احواالت«از سالها قبل به مثابه  عضو 
استادان معروف پوهنتون موصوف  را ، که قبل از زندانی شدن  استادان،  ايشانرا  در ساحه پوهنتون تحت 
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، مستنطقين و شکنجه گران شرف باخته و وطن فروش خاد را  خيلی ها احمق )نظر داشت،   افشـا کرده بودند
را از يک زندانی هم نام وی از اهالی پنجشير، تفکيک و و کودن وانمود کرده، که گويا احمد شاه مسعود 

هر احمد شاه مسعود را که می يافتند می زدند و می کوبيدند، تا اگر احمد شاه مسعود «شناسايی نتوانسته، و 
 باشنده قريه ی »بچِه سرور «عبداهللا؛ قيـوم صـافی  شکنجه گرانی مثل. »اصلی را به چنگ بياورند

  اميـن؛» حميد کومه کته«معروف به  حميـد شتـاب ؛» عبداهللا رقصنده«ن مشهور به اوستاکاران کوهستا
آمر سياسی وزارت داخله » زردفاروق «برادر پرچمی مشهور (» جالد امين«معروف به » دست دراز«

قاسم « مشهور به قاسم؛  )که ازهر جالدی جالدتر بود(» شاگرد مستری«مشهور به  لطيف شريفی ؛)کارمل
 رئيس داکتر کريم بهـا پرچمی رئيس عمومی تحقيق؛ غنیمدير قسم سه؛ » قاسم کارتونيک«، يا »ينکخان ع

و ده ها  نعيم مومـند مدير قسم سه، بعدًا معاون ثارنوال اختصاصی انقالبی ؛» واسع غفاری«خاد پنچ؛ 
ته های بعدی از که اسمای اين وطن فروشان هـرزه  در نوش_مستنطق وجدان کشته  وشرف باخته ی  ديگر 

،  طور معروف جنسيت و نوعيت  کـبوتران را در هـوا  تشخيص می کردند، چه بر سد به _اين قلم خواهد آمد
از آنان، در خدمت سوسيال امپرياليزم »  واالتر«شناخت مسعود  که در مدارج و مراتب ده ها بار باالتـر و 

  . روس قرار داشت
 که شيپور ژورناليست بودنش را در هر کجا پـف می کند و از به ،)شکراهللا کهگدای (»کاروان« ناشر 

ی خود ساخته اش را از چشمديد » سی سانه«و » اوسانه«اصطالح زندانی بودنش می الفد؛ با ديده درآيی  
  .هايش در زندان، وانمود کرده، آنرا به جای واقعيت می نشاند

  
    :ود در نشــرات يــت اصلی مسعــاب ماهاز تــب _ ٥
  

 که داود خان را بر اريکه قدرت رساند، نخستين تکانی بود که همزيستی باهمی و ١٣٥٢سرطان٢٦    کودتای 
 ٧ و پی آمد آن، يعنی کودتای ننگين و خونبار. سنتی مليت ها، اقوام، قبايل، و عشاير کشور را به لرزه درآورد

بتًا آرام و مختلط را چنان تکان های شديد و ، که با مجـوز و کمک شوروی پياده شد ، اجتماع نس١٣٥٧ثــور
از همپاشی وحدت نسبی مليت هاو . وحشتناکی داد، که در تمامی ابعادش تـرک و درِز هـول انگيزی بر داشت

نفاق و شقاق، شقاوت و عداوت، کشت و کشتار، جا گزين آن گرديد؛ و از هر تـرک و . اقوام آغـازيدن گرفت
   .درز قبلی خـون فـوران زد

تجاوز ارتش گرسنه شوروی،  اين تـرک و درِز خونين را هـزاران بار چاک و چاکتر و خون افشانتر  
علت العلل شد، در نمـايش معـلول بعـدی، _به واقع  امـر_ کودتـاهـا و تجـاوز ارتش امپرياليسم روس. گردانيد

 ومدنيت بر انداز، قاتل و آدم داره های رهـزن وغارتگر، وطن فروش(، »اخـوان امريکايی«يعنی تهاجـم 
داره جمعيت اسالمی، در (اخـوان روسـی ؛ و )فروش، قـواد و متجاوز به ناموس هموطنان تير خورده ی ما

 اين اجنت پرورش يافته استخبارات وزارت دفاع -، به سر باندی احمدشاه مسعود»شورای نظار«مرکز آن 
کشـور را بدآنـگونه ... ؛ که مليت ها و اقـوام و عشايــروثـور  ٨بـه کـابل اسارت کـشيده در ) .G.R.U روسيه

تسليخ و قصـابی کردند که مثال آنرا تاريخ کشور ما بياد ندارد ؛ کـه وحدت نسبی و زيسـت با همـی  کلـيه 
ی توان باشندگان اين سر زمين سوختـانده شـده را ، آنچنـان دچـار افتـراق و پراگـندگی نمودند، که نمونه آنرا نم

  .نشـانی کـرد_در هيـچ کشور جهـان_در شرايط موجود
 در تباهی فرهنگ مـادی ومعنـوی و تمام ارزشهای بـی مثـال تـاريخی مـا، دستان آغشته به خـوِن دهها 

به » شورا نظـار«هـزار هموطـن بی گناه و بی دفاع ما، يعنی دستان پليد باند جمعيت اسالمی  در مرکزش 
که در رياست خــاد شش آمريت تحقيق پست مهمی داشت و (قاسم فهيـم »  بی وفايش« خلف آمريت مسعود و

مـزاری، سيـاف، محقق، خليلی، مال ،  حکمتيار، کمـتر از)فرستاده شد» شورای نظار«از همان رياست به 
  .و شرکا نيست عمر

رياليزم روس؛ به چــه نتايجی حاال خواهيم ديد که نشـرات در مورد اين قهرمان سنگر دفـاع از منافع امپ
  : دست يافته انـد

 با خواننده ی تشنه به کشف نيرنگهای استعمار و امپرياليزم در کشور ما، يکجا می رويم به سراغ پانويس 
قرار   (1996مورخ  اکتوبر»   در افغانسـتان .K.G.Bنگاهی مختصر به پاره ای از عملکرد های « رساله ی 

اله بعد از بازنگری مجـدد، نوشتـه اشرا در بار دوم وسيعًا  تکـثير و به دسترس معلوم نويسنده اين رس
  ).خوانندگان خواهد گذاشت

 بروس ريچارد سن ژوناليست امريکايی  «:در نخستين زير نويس رساله فوق الذکر چنين درج شده است
 امريکايی به طبع رسيده است و که مقاالت او در باره افغانستان از دوازده سال باينطرف در جرايد و مجالت

نيز آنرا نشر نموده است، بعد از فروپاشی شوروی، وی چندين بار به روسيه رفت و » مجله آيينه افغانستان«
  در باره مناسبات احمد شاه مسعود با روس ها را باخود به  .K.G.Bدر يکی از سفر هايش يادا شتها و اسناد

مجله «امريکا به انگليسی تـرجمـه کرده و برای نشر به دسترس » دارهـارو«امريکا آورد و در يونورستی 
نشـر ) بخش انگليسی(» آيينه افغانستان «٢٩گذاشت، چنانچه قسمتی از مقاالت موصوف در شماره» افغانستان

 پل باالی دريا ": چنيـن آمده است ) 1992 اپريل13 اصل راپور مورخ ١٨ –١٦صفحات(در قسمت آخر آن . شد
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ه در اشکاشم در سرحد افغانستان به شوروی جريان دارد بدون شبهه حيثيت طفل مولود تصورات نظامی پنج ک
 ساخته شد، سپاه قوماندان احمد شاه مسعود دفعتــًا صلـح را با اين 1979اين پـل در اخير سال... شوروی را دارد

عود خدمت می کنندو يک نفر از  تعداد کثيری اسيران جنگی شوروی در سپاه مس١٧عنوان صفحه. پـل آورد
باديگارد های شخص مسعود عسکريست از اوکراين شوروی بلوک مشر سابق قـوای هوائی که اکـنون 

 اسـناد  و فکـت هايی زيادی در اخبار و جرايد منتشـر .K.G.Bشده است، در رابطـه مسعود با » مسلمـان«
  . "... شـده؛ به مثل

  
  ... غوربندی، مصاحبه شکورزاده و مروری بر مجله آيينه، کتاب_ ٦
  

مطلبی » مسعود بزرگ«در باره ) ٤٦ و٤٥ ،  صفحات1995 مورخه٤٥شماره ( مجله آيينه افغانستان
خبری با خود آورده ... از اروپا... جهانگرد خبر چين ما:  " دارد،که در ذيل توجه تانرا به آن جلب مينمايم

وش افتاده، ولی مزه خود را هنوز حفظ کرده است، من از دهن اين اخبار که فعال از ج: وی گفت...است که
خالصهء معلومات خودش را  توأم با آنچه از مالقات با يک : يک کمونيست کابلی بيرون کشيدم  که می گفت

جنرال روسی به کمونيست شکست خورده کابلی .  جنرال روسی در مسکو اخذ  کرده است، ارائـه ميدهد
 شاه مسعود را نه تنها از بين نمی برديم؛ بلکه او را تقويه هم می کرديم، زيرا وی نفـــر ما احمد: اظهار نمود

پس اينهمه جنگها برای _ .خود مــا بود و پالن دوم اين بود که اگر نجيب سقوط کند، مسعود جايش را پر نمايد
يار جاه طلب و انتقامجو در حقيقت ما با دار و دسته حکمتيار که خيلی متعصب و کهنه خيال وبس_چه بود؟

است در سطح کشور می جنگيديم ولی با مسعود جنگهای تاکتيکی داشتيم تا شخصيت او به حيث يک قوماندان 
منظورش از جنگ های تاکتيکی، مانور هاييست که هدفش بر انداختن حريف (سر سخت بيشتر تبارز کند 

دی از کار مندان امنيت دولتی رابطه غير مستقيم ايجاد ما پذيرفته بوديم که احمدشاه مسعود با عدهء زيا) نباشد
تمام راپور هاييکه توسط اعضای خاد به رياست  هفت تسليم داده می شد ، به معاون اول رياست امنيت . نمايد

برادر فريد مزدک عضو بيروی سياسی رئيس سازمان جوانان، معاون حزب (دولتی که از اهالی پنجشير بود 
بياد داريد که داکتر منوکی منگل، ...  می شد و او وظيفه داشت که اين راپور ها را تلف کندتسليم داده) وطن

کارمند امنيت دولتی که يکی از دوستان نجيب بود، به دستور ما به پنجشير اعزام شد تا با مسعود و رفقايش 
تی بعد دولت کابل مد. کمک کند، ولی ظاهرًا اعالم گرديد که وی توسط مسعود گروگان گرفته شده است

دهها . منوکی منکل را به کمک شوروی آزاد نمود وما به همين بهــانه، پــول گـزافی به مسعود فرستاديم 
عبدالحميد . کارمند مهم وزارت امنيت دولتی گاهگاهی به همين شيوه توسط مسعود گروگان گرفته می شدند

تباطی بود، که به وسيله او با احمد شاه مسعود عضو ار) معاون رئيس جمهور( معلوم الحال  K.G.Bمحتاط 
به وی وظيفه داده شد تا با طياره مخصوص نزد مسعود برود و ضمن ) 1991درسال(باری. تماس بعمل می آمد

احمد شاه مسعود در ختم . مالقات به وی اطمينان دهد که فعال کرسی وزارت دفاع برای وی محفوظ است
يفی را به محتاط اهـدا کرد  که محتوی حمـايل گردن زمـرد بود و ميليون ها مالقات و هنگام وداع، جعبهء ظر

ينگه ( » .اين تحفهء ناچيز را از طرف من به ينگه ام بدهيد « : مسعود برايش گفته بود. افغانی ارزش داشت 
ه استثنای ب(اعضای خاد روی همين ارتباط بود که بعد از  سقوط نجيب، !). عبدالحميد محتاط اش يعنی خانم 

حرفهايی هـم در همين مورد بقلم آقای بـرز يـن در شماره ماه مـی و  (بخدمت مسعود قرار گرفتند)پشتون ها 
»   در درون خـورجيــن جمعيـت درمـانـده.K.G.Bدست « جريده مجـاهد ولـس، تحت نـام 1993جون سـال 

 مسعود افتاد و طوريکه شاهد بوديم، بعد از سقوط نجيب، حکومت بدون جنجال به دست)  منتشر شده است
همانگاه يک تن از ژورناليستان تاجکستان در نخستين مصاحبه با . متعاقبًا وی به حيث وزير دفاع تعيين شد

مسعود اعتراف »  .اطال ع داريم که شما با يکعده از جنراالن روسی ارتباط داشتيد«: احمد شاه  مسعود گفت
اين اعتراف رسمًا از طريق تلويزيون افغانستان (» !ومات بيشتر ی بمن می دادندآنان  معل... بلـی ... «: کرد

شايد آقای مسعود تصور می کرده است که اين اعتراف صريح، ذهنيتی را توليد خواهد کرد که .) منتشر گرديد
نبايد رفت ناگفته !  عجب زمـان اييسـت! س او بوده اندجنراالن روسی اجنت و سر سپرده و جاسو) حتی(گويا 

  .. "ناميده می شد» زاغ سفيد«که جمعيت  مربوط به  مسعود، به نـام 
روی همين ارتباطات بود که بعد از سقوط نجيب، اکثر اعضای خاد ... «:     بر جمله ای از متن فوق مبنی بر

  . ؛  می با يست درنگ کرد»بخدمت مسعود قرار گرفتند ) به استثنای پشتونها(
از آغازين روز های تشکل اين  (د  انتقال اعضای خـاد به داخل جمعيت ربانی ـ مسعود  در مور» بـرزين«

  . به وضاحت روشنی انداخته است)باند منفور
، در )همچنان تشکيالت ماقبل آن( اين قلم، نيز بر اين واقعيت تأکيد می ورزد که نيروی های مخفی خـاد 

به داخل ساير )  بدون استثنا(رون جمعيت اسالمی؛ بلکه يک جنگی بی رحمانه و پنهانی،  نـه تنها به د
هر گاه .  ، انتقال داده  شدند  .G.R.U   و.K.G.Bتشکيالت ضد شوروی، از همان  اوايل تشکل آنها،  توسط 

  . جريان انتقال؛ کـند و يا تنـد می بود؛ ولـی توقـفی در آن به مشاهده نمی رسيد
ال امپرياليزم روس  بيشترين نيروی های   مخفی و نيمه مخفی،  ، سوسي»مصالحه ملی« قبل از پروسه 

، تقسيم بندی ... يعنی مزدوران  خادی و غير خادی اشرا برمبنای تعلقات مليتی، قـومی، زبـانی، منطقـه ای و



 
  

  18

  . ؛ فرستاد... نموده، آنان را از طريق کانالهای قبال ساخته شده به داخل احزاب ، تنظيم ها، سازمانها و 
... اعضای پشتـون تبار خـاد،  عمدتًا به داخل حزب اسالمی حکمتيار خون آشام و باند سياِف وجدان فروخته و

، جابجا شدند؛ همانطوری که نيروی های خـاد،  سازمانداده شده توسط سلطانعلی کشتمند و برادرش اسد اهللا 
جمهوری اسالمی » واواک«ی وابسته به ،  در درون بانــد وحـدت، يعنی در پهلوی وحدتی ها... کشتمندو

که زير _و خادی های ازبک زبان افغانستان همرا ه با ازبک های فرستاده شده از ازبکستان. ايران خزيدند
پوشش ازبک های افغان درخـاد و در زندان های دولت دست نشانده و سايرنهاد های وابسته به آن فعاليت می 

شرعی ، بعدًا در زير دامن خونين قصاب مشهور دوستم و شرکای پرچمی در زيرنظارت  عبدالحکيم _ نمودند
  . و غير پرچمی اش ؛ موضع گرفتند

، در همين رابطه  توجه »   درافغانستان  .K.G.Bنگاهی مختصر به پاره ای از عملکرد های «به قسمتی از
  : کنيم

 اعضای سپرده ترين  سر»  لقحزب دموکراتيک خ«اساسًا  سوسيال امپرياليزم روس از اوايل تشکل  «
کميته مرکزی  را که منصوب به مليت ها و اقوام مختلف کشور بودند، توظيف  کرده بود،  که مزيد بر جلب و 
جذب افراد از مليت ها   و اقوام مختلف  کشور، در حوزه های تحت پرورش  و آموزش خود شان  و يا 

مجزا از حيطه  ديد _ مليت ها و اقوام منصوبه ی خود شانراسايرمسئولين   حزب،  فقط افراد قابل اعتماد از
سايراعضای حزب، حتی اعضای بيروی سياسی ، به طور کامًال سری و مخفی  سازماندهی نموده، وگذارش 

 سياسی آنانرا صرفًا  به اعضای رابط خود، که عناصری به ظاهر عادی و اغلبًا -فعاليت های  استخباراتی
شماری از اين افراد  دسته بندی  شده، بعد از تجاوز شوروی به کشور،  بدنه  ... . هندغير حزبی بودند؛ بد

  .  »...اصلی خـاد را ساختند 
بايست تذکار داد که امپرياليزم روس در جابجايی نيرو هايش به داخل تشکيالت فوق بر مبنای وجوه 

نسازی مطلق اين نيرو ها خوداری می از همگو_ بنا بر علل سياسی _ مشترک اتنيکی، زبانی و منطقه ای 
نمود، و شماری از اجنت ها ی؛ مثال دری زبانان اشرا به داخل تشکيالت پشتو زبانان و بر عکس آن می 

که (شده بود » گرفتار «١٣٥٩فرستاد؛ به مثل آن پيلوت پشتون تباری که  در رابطه   جمعيت اسالمی  در سال 
پشتون تبار، پيلوت  تحصيلکرده در شوروی، و » مجبور«ويا آقای ) در بخش جمعيت اسالمی به آن اشاره شد

يکی از صاحب منصبان بلند رتبه  وزارت داخله گالب زوی در درون باند ربانی ـ مسعود فعاليت مينمود 
، دری زبان، مير انجام الدين، و يا آقای )ان گرديد سال زند٢٠به » محکوم«موصوف بعدًا در همين رابطه (

: می گفت» منزل اول... بالک«نامبرده در زندان  پلچرخی  (صاحب منصب، پيلوت تحصيلکرده در شوروی 
 موصوف ،)»...هستم  » Make 21«من دارای  تجربه يک هزار ساعت پرواز تمرينی در طياره جيت جنگی« 

 وبار سوم توسط دولت .شده بود» محبوس« در زندان دهمزنگ داود خان دو بار در دوره رياست جمهوری
 ) ٢٠(بيست به » محکوم«بار چهارم به خاطر عضويت فعالش در باند رسول سياف . تره کی ـ امين قيد  شد

 »اخوان«آدمکشان حرفه ای » دولت«وی بعد از هشت ثور منحوس،  فرد قدرتمندی شد در . سال حبس گرديد
  ).نبنيادگرايا(

 ...)و١٣٦٠و١٣٥٩سالهای(  سياسی استخباراتیانفعاالت قلم در زمينه، بر فعل وکاوش و پژوهش اين 
 استخباراتی  و اجتماع متشکل از  زندانيان -اين محراق بسيار متراکم سياسی(»  پلچرخی«درون زندان 

اشد که  اين خود بازتابی استوار می ب)  منصوب به تمامی مليت  ها و اقوام کشور، به شمول جواسيس خارجی
خوب است در همين رابطه . بـوده از رخداد های نظامی ـ سياسی ـ استخباراتی داخل و خارج کشور در آن ايام

  توجه ٣٠صفحه» پيام زن« مجله ٣٨ مندرجه شماره ١٩٩٤_١٣٧٣ ـ عقرب٣٨  شمارهDiplomatبه گذارش مجلـه 
می حکمتيار پيوست، نيروی حزب دموکراتيک خلق افغانستان که تمام شعبه پـنج خــاد به حزب اسال«:  نماييم 

  .»به حکمتيار پيوسته بود اورا در يـورش به کـابل کمک می نمود
  :توجه کنيم)  ٥٦٧صفحه » اردو و سياست« ( در کتابش  جنرال عظيمی حال به راست و دروغ 

با احمد شاه مسعود ارتباط دارند مزدک عبدالحميد محتاط، کاويانی و گفت که من خبر دارم که  نجيب اهللا«
 از سالها قبل با مسعود رابطه داشت و ما از اين امير محمدآمر سياسی گارنيزيون کابل تورن جنرال  « ؛ »

 مسئول سياسی و سخنگوی مسعود برادر   دوکتور عبداهللاموضوع بی اطالع بوديم همانطوری که نمی دانستيم 
  )؟. (!» خود مان استجنرال لطيف

، لطيـف و امير محمداز ارتباط نجيب اهللا  در مورد به اصطالح عـدم آگاهـی جنرال عظيمیگفته اخير 
که غرض مشوب ساختن ذهنيت کاوشگران مسايل امور _عبداهللاو » مسعود قهرمان«جنرالهای بلند پايه وی با 

ب خـود يکـی از اساسی ترين مورد قبول اين قلم نيست؛ زيـرا که نجي_سياسی افغانستان درج کتابش گرديده
  در اين مناسبات بسيار مغلق، پيچيده  و درهم تنيده بود، و ی از روابط مخفيانه .K.G.Bسيـخ های بـافــت 

در آن سال هائی که (» نهضت جوانان مسلمان«  و نفوذ ش به درون .G.R.U همپالکی اش يعنی مسعود با
اين پرورش يافته ی  ( مغز متفکر خاد . نيز اطالع داشت) ... مسعود ظاهرًا محصل فاکولته انجنيری بود

داود   که از طرفداران سرداراخترمحمد احمد زیی   دربار ،يعنی پدرش » ضبط احواالت« مشهور ترين 
، درنقش وکيل التجار افغانی مقيم پاکستان به کار و _صدارت و جمهوريت داودخان_بوده، و در هر دو  دوره

، نمی توانسـت که از مجموع روابط اعضای بلند )آنکشور به نفع روسها اشتغال داشت بار استخبارات در 
  .مرتبه حزبش با مسعود؛ با خبر نباشد
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جـالد بسيار زيرک و محيل خـاد، فقط از  پياده کردن  مرحله نخست پالن  استراتيژيک نظامی شوروی 
ه استراتيژيست های نظامی روس، مسعود ، آگاهی کامل داشت، يعنی می دانست ک)مسعود(توسط هم مسلکش 

را منحيث ديـده بـان  و محـافظ  منـاطق  مهـم سـوق الجيـشی افغانستان؛ همينطور غرض سرکوب نيروی های 
  . رزمنـده جنگ مقاومت وبسا مسايل مهم سياسی ، استخباراتی؛گمارده است

خـودش بـرای استعمار روس بی مصرف و نجيب؛ امـا به فاز دوم اين پـالن تـوجـه نکرده بود، کـه روزی 
در نقش يک )  »بهتر از ناپليون« (، يا به گفته ی عـزام )»رهبر افسانوی«(بی ارزش خواهد شد و به جايش 

نگاهی به تاريخ حزب «در اثرش  غوربندی.   خواهـد نشسـت » انقالبی مسلمان و ضد الحاد شوروی«
 فريد احمد مزدک از تريبون عاليترين مقام حزبی به  «:ويسدمين) ١٢٢صفحه  (»دموکراتيک خلق افغانستان

و تمام راپور های فوق العاده محرم نظامی را ) شبکه ضد نجيب(صورت سازمانيافته در اين شبکه کار ميکرد 
و راپور های ملکی را خودش طبقه بندی نموده بصورت منظم بدسترس احمد شاه يار محمد  توسط برادر خود
  .»تمسعود می گذاش

از نقش خود که در سقوط نجيب اهللا و حاکميت حزب « : غوربندی از طريق تيلفون از مزدک می پرسد
من منکر نقش خود در سقوط نجيب اهللا «: ،   مزدک با بيشرمی، می گويد»داشته ايد، چه پاداشتی گرفته ايد؟

  .» نيستم چون مخالف وی بودم اين کار  را کردم
از تصميم آمرين روسی اش در به  .K.G.B   ه چرا مزدک اين اجنت معلوم الحال    به اين نمی پردازم، ک

جالد خاد و رئيس دولت پوشالی » سقوط«اصطالح سقوط نجيب، دم نه زده،  به جای آن، نقش خود را در 
  کتابش، روی آن  ١١٦ که غوربندی در صفحهنکته مهم ایوانمود کرده است؛ ولی به ) »مخالفت سياسی«(

  .   کرده؛ مختصرًا خواهم پرداختتمرکز
. ی آنرا ياد آوری نموده است» پنـج نيروی متشکله« در تشکيل گنگره حزب منصوبه اش،   غوربندی

اينک سه نيروی متشکله کنگره حزب منفورش را، که در متن آن مسائلی نهفته است، در زير با هم يکجا 
  :مطالعه می نمائيم

اهداف و سازمان های کامًال جداگانه ای داشت و پابند کدام دستور و فيصله  تشکيالت مخفی محمود بريالی -١
  ).نقل به مفهوم(نجيب اهللا نبود 

جداگانه ساخته بود مربوط به نجم الدين کاويانی و فريد احمد ) حزبک(نيروی ديگری که در داخل حزب  « -٢
نقش خائينانه   . آن بودند» ای نظارشور«ايشان اعضای مخفی جمعيت اسالمی و مربوط به شاخه . مزدک بود

  )به اين پيکره قبًال  هم اشاره شده است. (»ايشان در سقوط حاکميت حزبی به کسی پوشيده نيست 
شتمند زمانيکه ک. نيروی سوم مربوط به آقای کشتمند گرداننده کنگره بيروکراتان فاسد وابسته بوی بود « -٣

 حزب و دفتر سياسی آن استعفا داده شرمسارانه گفت به حزب بعد از دوره دوم حکومت برطرف گرديد، از
تأکيد از ُدربابايی ( » .وحدت تعلق فکری داردو برای تحکيم آن سعی نموده و ائتالف شمال را بر حق ميداند

  ).است
دو بود، با خشم و نفرت » حزب دموکراتيک خلق« غوربندی،که يک تن از اعضای مهم کميته مرکزی 

 عمـق قضايا درون حزبـش بيـرون  کشيده است،  يعنی نجم الدين کـاويانی و مـزدک  به طور  را ازراز مهم
به مسعود ياری می رسانند و عضويت  شانرا به  آن نهـاد،  به خود »  شورای نظـار « سـری در تشکيل 

  . تبريک و تهنيت می گويند
سـری و پوشيده، بخشهای بسيار حساس و اين عمل،  نيز نمايانگر آن است که شوروی به گـونه ی کامال 

  حزب دموکراتيک «اعم از مليشه (مهم نهاد های سياسی، بويژه اطالعاتی، قسمًا نظـامی 
قرار داده، و به تبعيت از » شورای نظار«را از چهار چوب آن  حزب خارج ساخته، آنها را در قالب ) »خلق

  . ؛ فرمان می دهد»پارتيزان مسعود«
ی سـومی ، اين مفهوم شفافيت يافته،  که سلطانعلی کشتمند نيز بر مبنای همين پروژه ی در تبيين نيـرو
حکمتيار ؛  جمعيت » حزب اسالمی«به » حزب دموکراتيک خلق«پيوست اعضای رهبری (استحاله نيـرو ها 

، در ) خليلی و باند سياف وامثال آنها -مزاری ـ محقق » حزب وحدت اسالمی«اسالمی  ربانی ـ مسعود؛ 
که در آينده نزديک  به مثابه صور اسالمی دولت _را»  مسعودبزرگ«،   رهبری »ائتالف شمال«چوکات 

،  که سال  ها قبل »حزب وحدت«و به داخل . مورد تاييد قرار می دهد_دست نشانده در نظر گرفته شده بود
سيس کامًال مخفی و تربيه شده ی   ، و جوا... شماری خاديها از مثلث   برادرش،  اسداهللا کشتمند رئيس خــاد

همانطوری که گلم جمع دوستم،  . می خـزد» شرمسارانه«خودش در آن حزب نفوذ نموده وجا به جا شده بودند؛ 
اين فرد مورد اعتماد جنرالهای وزارت دفاع شوروی، صراحی اطاعت از نجيب را به سنگ اسالمی می کوبد 

. ، ارتقای مقام می يابد...و» خالد بن وليد«به درجه  )  اهللا مجددیصبغت(و از جانب اجنت قديمی وچند بعدی 
که  با تمام  نکبت و گندش،  » تنـی«و يا جنرال . می گيرد» غسل تعميد«به حج می رود، و با آب زمزم 

بی عار می سازد، تا در  رقص کودتايی  امير حزب اسالمی عليه جالد حکمتيارخود  را زنگ پای )ظاهرًا(
  .شرنگ و ترنگی از وی نيز به گوشها برسدخاد،  

حزب « چنانکه در بحث قبلی نيز  به اين نکته مهم اشاره شد، که  اکثريت اعضای کميته مرکزی 
کشتمند،  محمود بريالی، نورمحمدنـور، بعد ها گالب زوی، فريد مزدک ،  پنجشيری؛ مثل » دموکراتيک خلق

عداد جزبی هايشان که به طور علنی از جانب آنان به مسئولين به عالوه ی بيشترين ت (وساير همرديفانشان
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که متشکل از  اشخاص  مورد _، هر يک از خود شبکه  جاسوسی  کامال مخفی)بااليی  حزب معرفی ميشد
شماری از مجموع اعضای شبکه  جاسوسی  .  داشتند_ اطمينان، وابستگان  و اقوام بسيار قابل اعتماد شان بود

»  ضبط احواالت«،  که سالها قبل در »حزب دموکراتيک خلق« ،  همانند آنعده از اعضایمنصوبه ی هر يک
خاد نيز ) بدنه ی اصلی(جدی  در ساختار ٦و در تمامی نهاد های سياسی ضد شوروی نفوذ کرده بودند، بعد از 

  .   مثل ساير اعضای حزب سهم گرفتند
 مخفی آنعده از سرسپرده ترين و مطمئنترين   مطابق دستور  روسها،  اهـرم مجموعه قــدرت شبـکه

 نور : با مثالی در زمينه، موضوع را وضاحت بيشتر ميدهم. اعضای مرکز ؛ در دست  خود همان عضو بود
  پنج تننور.    با يکتن ازمقتدرترين مشاورين روسی،  تصميم می گيرند به پول هنگفتی دست يابندمحمد نور

که عضو خـاد   نيز  بودند و داکتر نجيب از رابطه شان باوی کدام (را از اعضای  جوان شبکه مخفی اش
را » مسجد پل خشتی«توظيف می کند،  تا پولهای تاجران سرای تاير و چای فروشی مقابل )  اطالعی نداشت

، اينها با استفاده از )چهار تن اعضای اين شبکه  فارغ التحصيل پوهنتون بودند. (به اصطالح مصادره کنند
ضويت شان در خاد، ميليونها افغانی نقد ، چک  و اسعار خارجی   دکانهای چای فروشی آن سرای بزرگ و ع

_ اقامت در آن سرای _ مسدود شده بود ، طی سه شب وسه روز ... معروف را، که به خاطر روز های عيد
البته غرض کارو بار (ته مطابق پالن مطروحه يک تن از اينها  با قسمتی  از پولهای دست داش. سرقت نمودند

 از مجيد سايرين، يعنی. گردد» پناهنده«نمود، تا از آنجا به کدام کشور غربی » فرار«به پاکستان ) جاسوسی
 وفرد زلمی، جوان چهارمی از اهالی کابل بنام ) »حشمت خوبان«مشهور به(از شهرنو   حشمتکارته پروان ،

ی شد، بدون استيذان جالد  خاد داکتر نجيب  مبادرت به عمل ناميده م»  زلمی  قندهاری «پنجمی که وی نيز
افراد  اين شبکه در زندان .  سال زندان شدند٢٠اينها  توسط خاد گرفتار و هر يک محکوم به . سرقت نمودند

و آتش افتراق بين زندانيان منصوب به مليت  هاو . نيز به  فعاليت های استخباراتی و سياسی مشغول بودند
    .،کشور را  دامن ميزدند.. .اقوام و
به هر صورت در حاليکه بودن شک هوس   «   : کتابش،  نوشته  است١٢٣ در صفحهغوربندی 

 انگيزه کـاويانی و مزدکو عاليق ديوانه وار اتنيکی برای بريالی _ کارملانتقامگيری  و قدرت طلبی برای
 و حمايت از منافــع حفظ ساحه نفـــوذ که بنام ، ا مـا سر اصلی نـخ بدست روسهـا بودهای نيرومندی بوده ؛ 

به اين منظور عوامل و اجنت های خود را به کار .  خود تصميم گرفته بودند تانجيب اهللا را سقوط دهند
  » .انداختند

به _ از صحنه کشيده شد » سقوط«که زير عنوان _ در رابطه  با انتقال قدرت از جالد خاد  نجيب اهللا
ای که  اجزای متشکله ی آن به سر باندی مسعود با هزار تسمه به امپرياليزم شوروی  وصل » ائتالف شمال«

و شکل گيری مخفيانه ی آن از مدتها قبل، به دستور روسها و ذريعه تعداد از اعضای کميته مرکزی (بود 
 از اعضای مهم يک تن)  و امثال شان انجام يافته بود مزدک و محمود بريالی،  مانند»حزب دموکراتيک خلق«

:  می نويسد» دشنه های سرخ«  اثرش ٨٦ ، در صفحه  فقير محمد ودانکميته مرکزی اين حزب ، يعنی
رئيس ادارهء عامل ديگر فعال در امر سازماندهی توطئه . ادامه يافت) توطئه عليه نجيب اهللا(مگر توطئه ...«

 واليت بلخ بحيث )خاد( رياست امنيت دولتی موصوف قبًال در. اطالعاتی شهر دوشنبه بنام حـارث شـاه بود 
و با کادر های ملکی و نظامی واليات شما ل افغانستان  شناخت کامل داشت او که به . مشاور کار می نمود

 -تکيه .(».زبان فارسی تاجيکی حرف ميزد عضـو ارتبـاطـی با سـران ائتـالف شمال محسوب ميگرديد
  )ُدربابايی

 در اين قسمـت چيزهای نوشته   و يا عظيمی ميـان می گذارم که، اگـر جنرال  با خوانندگان گرامی در
ناپليون « بنابر کشمکش های درون حـزب شان ، در تحليـل هايش سايه روشن هايی از روابـط غور بندی

شن  در همين رابطه مسايلی را روفقير محمد ودانو يا . را با شوروی افشـا و بر آن تأکـيد کرده است» مسعود
اولی قاتل مستقيم هزاران تن مبارز (نقل قول از اين سه تن اعضای برجسته و بسيار مهم حزب  .  ساخته است

 اميـن سهيـم بوده، وسومی از ياران -جنگ مقاومت، و دومی که در تمامی جنايات وکشتار  دولت تـره کی 
 نبايد تلقی گردد، که مجموع نوشتار ،  بدان معنی)بسيار نزديک جالد خاد  و رئيس دولت پوشالی بوده است

منتقدان ابدًا اجازه ندهند و .ا می بايد به نقــد کشيده شوندهمچون نوشتار ه. های اينان مورد تاييد اين قلم می باشد
که اينان، قبـاحــت را از قبـح بردارند و قبـح را خصلت عام بخشيده آنرا طبيعی وانمود سازند ؛ چنانکه جاسوس 

اعم از _که هم اکنون زنجير قالده ی شان به دست دولت فعلی امپرياليزم روسيه می باشد_ سابقهای شوروی
می » انقالبی«خادی ها و ساير عناصر مربوط به شبکه های  استخباراتی  روس؛ جاسوسی شان را يک عمل 

  .خوانند
ه اطالعات چاپ روزنام،که  درج  » مسعودقهرمان« نويسنده تاجک با ميرزا شکور زاده به مصاحبه

نيز چاپ شده است ،  » مرد استوار و اميد وار به افقهای دور  «٣٦٥ ، و در صفحه ١٠/١٠/١٣٧٥مورخ تهران 
  :در زير توجه نمائيم

 منظور من اين است که خاطره ی کدام يک از درگيريها با دشمن در " :سوال شکور زاده از مسعود
  . "يد، خاطره ای ضربه ی مهلک به دشمن ؟ ذهنتان بيش از ديگر خاطرات، برجسته می نما

، که می خواهد سر و صدايش بيشتر در تاجکستان  و ايران بپيچـد، به الف و پتـاق پرداخته، ناخود  مسعود
   :می فرمايد آگاه خودش را رسـوا نموده ؛
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 بسيار شمار وسيعی از نيرو های خود را وارد منطقه کردندو اين يکی از عمليات) شوروی ها ... ("
مـن پيش . مشهور شوروی ها بود که فکر می کردند که با اين تهاجم سنجيده شده همه چيز را تمام خواهند کرد

از آغـاز اين عمليات يعنی بيسـت روز قــبل از آغـاز حمله از برنـامه آنها مطلـع شدم و اطالعات اين حمله از 
ن است که بخش زياد از اطالعات را از جنرال های جالب اي. مرکز فرماندهـی قوای شـوروی به دستم رسيد

ارتـش سـرخ می گرفتم و اين اطالعات را نه در برابر پول ؛ بلکـه از طريق جنرال هائی که از مليت های 
 آيا بيزاری، نفرت و انزجار اين جنرالها از رژيم [مختلف بوده و از شوروی ها بيزار بودند دريافت ميکرديم 

 غير قابل تحمل شده بودکه؛ حتی به فرزندان و تازه جوانان، از مليت های خودشان هم، که شان آنقدر بيحد و
شامل اردوی شوروی بوده و بر ضد رزمندگان  نيروهای مقاومت ما می جنگيدند، رحم نکرده، آنانرا زير  

طالعاتی که  ما را ا .  ] دربابايی -» بچه َا ُمک شاخ دروغت بشکند  «-؟!قرارميدادند » غازی مسعود«تيـغ 
جاسوس های دو جانبه ای که مـا داشتيم از آنها به خوبی ... حتی از کوچکترين مسايل با خبر می ساخت

   ."..استفاده می کرديم
نويسنده  » الکساندر لياخفسکی«حال توجه شما خوانندگان گرامی را به همزبانی و همسويی  تورن جنرال 

که وی را دارای قدرت استخبارتی  همطراز شوروی وانمود می _عود مسبا» توفان در افغانستان«کتاب 
 در کشورش اشاره G.R.U  و.K.G.B  تورن جنرال مذکور،  بعد از اينکه به تضاد ميان :  جلب می نمايم_کند

  :می نمايد، می نويسد 
مسعود گرديد، او متهم به همدستی با احمد شاه ) ت. سرهنگ دوم اناتولی(نماينده استخبارات نظامی ...   "

را به مسکو فرا خوانده ، از نيروی مسلح شوروی بيرون راندند مگر  چندی بعد با اعالم مشی مصالحه ملی 
در افغانستان، پيشنهاد کردند، بار ديگر به افغانستان آمده، به اجرای وظايف خود پرداخته کارا با مسعود ادامه 

    ".مگر او از انجام اين کارخوداری کرد. بدهد
  ).از آقای رحيمی» احمد شاه مسعود« ١٠١٠و صفحه» توفان در افغانستان «٩٩ و٩٧درج صفحات (

،  در مورد آن  صاحب منصب شديدًا اهانت شده و از قوای مسلح »لياخفسکی«  بررسی  نوشته جنرال 
  .  شوروی اخراج گرديده  را به خوانندگان  با درايت می گذارم

جنرالها و صاحب منصبان اردوی آنکشور با »  همکاری«به روسی، در رابطه به    ساير  نظاميان بلند رت
بر جاسوسی کردن صاحب منصبان اردوی روسيه » لياخفسکی«مسعود، تلويحًا اشاراتی دارند ؛ مگرجنرال  

 با وضاحت ُمهر  تاييد می زند،  تا _)»همکاری«(منتها با کاربرد کلمه  آبرومندتر _»مسعود قهرمان«برای 
بابای «  رادر آينده، از زبان اجنت  های کشورش؛ چون کهگدای ها، برای مردم افغانستان .G.R.U نازدانه ی  

  .، بسازند...  و»کوه بابا «  ؛ »رهبر استوار قامت «  ؛ »تاج آزادی افغانستان «  ؛ »آزادی افغانستان 
  .اده نمی توان بی تبصره گذشت ،  به شکور ز»مسعودکـج کاله« بر پاسخ  رهبر دروغ  گويان جهان 

مـتـفـقـيـن از ( در جريان جنگ جهـانی اول به خصوص جنگ جهـانی دوم، دو جهـت متخاصم جنگ 
دارای نظامات متکامل دولتی و امکانات وسيع مالـی و ) يکطرف، و کـشور های محــور از جانبی ديگر

ن سيستم ها و شبکه های اطالعات و ضد تکنولوژی پيشرفته ی اسلحـه سازی و اطالعات بودند؛ همچنا
در اختيـار داشتند، متکی بر همين داشته ها _با پيشينِه چند قـرن تجربيا ت عظيم جاسوسـی _اطالعات را

ازکانالهای نهانی اطالعاتی و بستر های نامرئی استخباراتی،  که قبًال تدارک ديده بودند، و يا بعدًا مطابق 
تصادی، نظامی،  استخباراتی، آن را مهيا ساخته بودند؛  بر ضـد همديگـر عمـل می نيازمنديهای شرايط نوين اق

  . کردند
که در بدترين شکل آن، اغلبًا  منجر به قطع مناسبات _اين کشور ها با پـذ يـرش تهـلکه و افتضاحات سياسی

 آزموده ی شانرا در اجنت های کارکشـته و_دپلماتيک ميان طرفين در گير جنِگ مخفيانه تشکيالتی ميگرديد
... درون نهاد های  مخفی يکديگر می فرستادند، تا اگر از طـرح ها و پالن های اقتصادی، سياسی، نظامی و

  . طرف مقابل آگـاه گردند
در حلقه ی الفـوکان کشور وجود ندارد، از  سر داره » قهرمان مسعود«حاال که فرمانده ولسوالی پنج شير 

اديست و دانه خور امپرياليزم متجاوز امريکا، بايست پرسيد، که  مسعود در نبود    خفهيمبعدی وی  يعنی 
از کدام تأسيسات و امکانات ديگر در ولسوالی _که  شاخصترين نکات آن در باال تذکار يافت_چنين دولتی

زام اعـ)  آنهم دردرون قشله های عسکری(پنجشير استفاده می نمود که جاسوسان خود را در  داخل شوروی 
، و بر ضـد کشور »شورای نظار«می کرد، و جنرالهای مهم ارتش سرخ را  وادار به جاسوسـی برای  

خودشان می نمود، تا به مردم و نظام خود خيانت کـنند و سينه ی فرزندان شان را آماج گلوله های افراد 
 استثنا ميتواند وجود داشته باشد  ؛ ، مسلمًا،(!)مسعود بسازند، تـا مـانع تلفات نيروی خادی ـ  جهادی وی گردند

  .مگرنه در رابطه ی جاسوسی جنرالها شوروی برای مسعود 
 سردوکوف ها، ميـرزا شکور زادهبگذار با ين دروغ پـردازی های خــنده آور   قافله ساالرجهاد دورغين،  

اير جاسوسان و هوادار ساخته ها و س سپانلو ها،رضا دقتی ها، چنگـيز پهلوان ها،  لـويی ها،برنارد هانریها، 
شدگانِ   داخلی و خارجی خود غرض مسعود،  به خاطر فريب مردم ما، در حيرت و ِشگفتی کذايی خويش 

حقيقت انقالب «فرو رونــد؛ امـا مـردم را نمی توان با اينهمه، های و هوی  تبليغاتی و مداحی، با شيوِه ادبيات 
  .ده بازی های  قلمی وزبان بازی های راديويی؛ اغفال کردی ؛ ادا و اطوار دراماتيک و شعب» ثور
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  :داکترنجيب، زندانـی يا مصاحــب احمدشاه مسعــود_ ٧
  

 ١٣٧٥  ميزان ٤٤مندرجه شماره (» داکتر نجيب، زندانی يا مصاحب احمد شاه مسعود«     در زير عنوان 
در باره مسعود نيز در آن منعکس » سپرسفران«که بريده ی ) »راوا«نشريه» پيام زن« مجله ١٩٦٦سپتمبر 

   :گرديده ؛ چنين می خوانيم
 از همان اولين روز ها که با قدوم پر فاجعه ی بنياد گرايان، خون کابل ريخت و کشور به قلمرو های متعدد  «

تحت سلطه ی جنايتبار جهاديها تقسيم گشت و قانون جنگل بر آن سايه افگند، برای همه جالب بود که 
. دگريان رنگارنگ و بخصوص آنانی که کابل را در چنگ داشتند با داکتر نجيب خاين چه خواهند کردبنيا

اما خام بودن اين . طبعًا همه حدس می زدند که يکی از اولين کسانی که به سزای جناياتش خواهد رسيد او است
ت گرديد و مردم فهميدند که حدس که از عدم شناحت کافی ماهيت بنيادگرايان مايه می گرفت، به زودی اثبا

خيانت کاران جهادی فقط تا آنجا و آن زما ن در باره اسالم و زدن و بستن و کشتن پرچمی ها و خلقی ها کف 
بر دهان می آرند که منافع سياسی شان اقتضا کند؛ فهميدند که اسالم برای اين فاشيست ها صرفًا و سيله ايست 

د در راهش به هر گونه قران خوری، سازشکاری و زير پا کردن جهت کسب قدرت سياسی، چيزی که حاضرن
  .ابتدايی ترين اصول دين تن در دهند

 هــزار نفر  در کابل در خون ٥٠ بيش از:  برخورد آنان با داکتر نجيب  بهترين گواه ادعای فوق است
از آنجا هم صحيح و  خان خون نشد و در اوج ارج و مرج، تا ميدان هوايی رفت و نجيبولی بينی غلتيدند 

برگردانده شد؛ کابل سوخت و غربال شد اما به پناهگاه ) نمايندگی ملل متحد در کابل(سالمت به جای انتخابيش 
نجيب خان آسيبی نرسيد  که نرسيد؛ تمام مناطق کابل بين تبهکاران دست بدست گشت اما پناهگاه ديـو خاد از 

عود باقی ماند؛ تا در جريان سگ جنگی ها عليه هر کدام از و احمد شاه  مس» استاد«اول تا آخر در دست 
و اميرچـه ها دههـا سـوء قصد صورت گرفت اما حيات وی لحظه ای مورد تهديد واقع نشد؛ مردم » اميران«

کابل چهار سال است که از فرط قيمتی و قحطی دهشتناک کودکان شان را می فروشند، خودکشی می کنند و 
ی نجيب خاد و يارانش از خارج غذا و دوا می آورند؛ خاينان جهادی فلم ها و سينما ها و جان می دهند امابرا

کتابخانه ها و کتاب فروشی ها را سوزاندند اما برای او هر گونه فلم و کتاب را که ميل کند مهيا می سازند؛ 
ند اما برای جاسوس رهزنان جهادی هر چه نام و نشانی از تيلفون و مخابرات بود، زدند و يا نابود کرد

تيلفون ماهواره ای تدارک ديدند تا هر روز با عيال و دوستانش در سراسر دنيا در تماس   .K.G.Bکارکشته 
و فقط يک . باشد؛ باالخره راکت های گلبدين خاين هم هر جا اصابت می کردند به استثنای محل زندگی وی

فلم هندی توسط هلی کوپتر ی از محل » بچه«انندطالبان کافيست که جالد به ظاهر اسير روزی هم» غفلت«
  !اقامتش به ميدان هوايی کابل و از آنجا مستقيما به دهلی يا تاشکند انتقال يابد 

زيرا که هر کدام از اميرک ها می خواستند نجيب را منحيث سوگلی از آن خود . اما اينها هيچ تعجبی ندارد
ذات «، حتی مسايل»دولتمداری«دادن های او ، از تجاربش در داشته باشند تا غير از وجه المصالحه قرار 

  .و از اين قبيل استفاده کنند» مسايل بين المللی«،»بين االفغانی«،»البينی
» رهبران«، اسالمی و جهادی سر قصاب خاد با »برادران«بـوی روابـط .  اين را تنها ما نمی گوئيم

نبداری از استاد و احمد شاه مسعود معروف است نيز ضمن که در جا-جهادی آنقدر باال گرفت  که فرانسپرس
 ساله پشت ديوار های بلند کانکريتی و تحت مراقبت ٤٩  نجيب اهللا:  " نوشـت 1996  می 22گذارشی در

وضع او از نظر جسمی و . پوليس سری مخـوف خـاد  که در گذشته خودش رياست آنرا داشت بسر می برد
 را با خود دارد، فراوان می خواند، بطور اسحق توخی يا ور ، يک وزيرش و نجيب اهللا که. روحی خوب است

  .منظم ورزش می کند و قرار معلوم نمازش هم قضا نمی شود
 گاهی اوقات رهبران مجاهدين به مالقات او رفته به تحليل هايش  در باره وضع در افغانستان که گويا از 

  .وش می دهنددرخشانی و اعتبار بسياری بر خوردار است، گ
 آنانی که به مالقات وی می روند شامل احمد شاه مسعود قهرمان جنگ ضد شوروی و مرد نيرومند 

  . "نظامی رژيم برهان الدين ربانی در کابل می باشد
را افشـاء کرده که نشان » راز«  شايد خبرگزاری هوا دار آقای احمد شاه مسعود به اين منظور

است چون مثل يک جنتلمين بدون ذره ای خجالت » قياديها«ارتر از ساير هوشي» قهرمان  ضد شوروی«دهد
او را در مصاحبه ها » تحليل های درخشان«ساعت ها پای صحبت نجيب می نشيند  و بعد هم عندالضرورت 

  .و گفتار هايش نشخوار می کند
سر می دادند که ضد قـوله » برادران«منتشر می کرد، جميع » پيام زن« بهر حال اگر يک چنين خبری را 

اما اينک برادران خايـن با بـی فـکری و خـرابی حافظه !  اتهام می بنديم» رهبران جهادی«اسالم استيم و عليه 
نيز به درد نمی » مداخالت خارجی « دوستان فرانسوی چه می کنند؟ در اين مورد حتی آن  دستپاک هميشگی 

می نامد و بعد از راز و نيازش با نجيب می » قهرمان«را خورد چون خبر از سوی  درز کرده که اوًال او 
  » مرد نيرومند نظامی«يا » استاد«ليکن به نظر نمی رسد . گويد
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بخوبی آگاهند که در چنين تنوری مشغول بريـان کردن مردم  ما . از اين رسوايی احساس شرمساری کنند
. و و شرکا چيزی بر آتش آن دوزخ نمی افزايدهستند که عجالتا اين نوع ريـاکاريها و حقارتهای جهادی آند

  : معذالک اين سوال تا روز قيام و انتقـام ذهن کودکان ما را هم خواهد آزرد
  و جـالد .K.G.Bچگونه است که ميهن فروشی کالن جاسوس مشهور » قهرمان مسعود«و »استاد«  آقايان 

د و از محضرش به کسب فيض می پردازد اما  صاحب زنده می مان حکمتيارمخوف خـاد با سوابق نظير برادر
 " می الفيــد ؟ "هر چند وقت بعد عده ای مجرم بيچاره ی غير جهادی را در مال عام به دار می زنيد و از آن 

« .  
 به يقين که خوانندگان کاوشگر تا اينجا موضوع را با اشتياق دنبال نموده می خواهند بدانند که دو سال بعد 

؛ )متکی به گزارش فرانسپرس در قسمت مراوده مسعود با داکتر نجيب (» پيام زن«ق مستند در از انتشار حقاي
مندرجه (چاپ مسکو با مسعود »  ليتما«روسی خبر نگار مجله » سردوکوف «1998-١٣٧٧از مصاحبه مورخه

  :د شد ، چه چيزی دستگير شان خواه)»مرد استوار و اميدوار به افق های دور«  کتاب ٣٨٩ و٣٨٨صفحات 
را اعـدام کردند ، شما مرگ يک دشمن سوگند ) نجيب( طالبان او " :از مسعود» سـردوکـف«ـوال س 

      "خورده ی خود را چگونه ارزيابی می کنيد ؟
آری ما دشمن بوديم ولی هنگاميکه اوضاع و احوال تغييرکرد و قوای شوروی  " :مسعود می گويد
پيش از اشغال  کابل توسط طالبان ، نجيـب اهللا در مقر . ا بهتـر شدکرد مناسبات مـ(!) افغانستان را تـرک

و مـن قبل از تـرک کـابل نفـر خود . مـا نمـی خواستيم به او آسيبـی برسد. نمايندگی ملل متحد  مخفی شده بود
 دلش می را نزد او فرستادم و پيشنهاد کردم نـزد مـن بيايد  واگر او نـزد ما می آمد، پس از آن هـر جا که

  . "خواست مثًال نزد همسرش و نزديکانش به هند برود ، می توانست اما دعوت مرا نه پذيرفت 
  "  شايد دليلی داشت که قبول نکند، مثال به شما اعتماد نکرد؟ " :سوال سردوکف از مسعود

ن پيشنهاد از و اين بار نيز به خاطر اي...   نخير اينطور نبوده،  به موقعش کمک کرديم : "جواب مسعود
فقـط يک چيز از  من تقاضا کرد ، که دو نفر محافظ به او بدهم او گفته بود که چون . من سپاسگزاری نمود

   . "..من آن دو محافظ را در اختيار نجيب گذاشتم ،. مهمان ملل متحد است؛ خطری تهديد ش نمی کند
که آخرين جمله وی را در سطر باال _»سر دو کف«با » مسعود کج کاله«  از  گفت و گوی چهار سال قبل

 سر قافلِه ضد مليت های باهم برادر کشور، طی مصاحبه ای از» پوپل«احمد جواد منصور  .مطالعه کرديد
 نزد مردم در مورد داکتر نجيب اهللا اين سوال مطرح است که چرا وی " :می پرسد» قهرمان مسعود«از يعنی 

  ."صميمی اتخاذ نگرديده است؟ تا کنون تحت نظر  بوده و در باره اش ت
  بايد گفت که قضاوت در باره داکتر نجيب، مربوط به ملت ": در پاسخ می فرمايد»  قهرمان مسعود «

افغانستان است، هر وقت پارلمان تشکيل شد نجيب را به پارلمان تسليم می کنيم تا نمايندگان ملت تصميم 
  ." مخالفين ما تمام جهان را پر خواهد کرد  ؛ سر و صدایاگر ما نجيب را رها کنيم. بگيرند
  ) .»...مرد استوار و « ٣٣١ مندرجه صفحه ١٣٧٣ مورخبا مسعود» پوپل«مصاحبه  (

 به يقين، خادی هايی که به طور سازمانيافته  کيش شخصيت مرد هزار لقب شانرا همواره مطرح می 
 را از هنجره ی هيجان داده ی .K.G.Bصدای ناهنجار نمايند و يا آنانی که نـه به اختيارو اراده خود اند؛ بلکه 

شان در عين موضوع، در دو مصاحبه،  در دو » رهبر افسانوی«شان بيرون می دهند؛ از اين گپ متناقض 
، از خجالت سـرخ نمی شوند؛ چونکه گمان می کنند در اين )افغان و روس(مقطع زمان  مشخص و با دو فرد 

. ان،  حکمتی نهفته است که دوستان و دشمنان از درک و فهم آن عاجـزنـد ش» فيلسوف بزرگ«تناقض گويی 
  .چه چيز دستگير ما می شود» بهتر از ناپليون«حاال ببينيم که از اين ضد و نقيض گويی 

از يکطرف از دموکراسی و حکومت مرم ساالر ، ) ١٣٧٣درسال (، »پوپل« مسعود در گفت و گويش با 
حث رهائی داکتر نجيب را مربوط به ملت افغان و اراده آنان که از طريق نماينده های و ب. سالوسانه دم می زند

و از جانبی ديگر خودش را ملزم به  رعايت خاطر . ايشان در پارلمان آينده متبلور خواهد شد؛ می گذارد
خواهد خاطر ، می » مانجيب را رهـا کنيم«) »اگر«(مخالفينش وانمود می کند و با کار برد کلمه شرطيه ی 

نشان سازد که به سبب جريحـه دار نشدن غرور مخالفين از آرزوی قلبی اش که همانا رهايی نجيب می باشد، 
  . چشم پوشيده است

از بهتـر شدن رابطه اش با ) ١٣٧٧در سال (روسی» سـر دوکـف«مسعود ؛ امـا در مصاحبه ديگرش  با 
خودش را رنـدانـه . هد کـزندی به ديـوی خـاد برسدنجيب اهللا حرف می زند و ادعا می کند که نمی خوا

که از منش نيک و کردار ُخجسته ی _مجاهدی با مروت و صاحب جـود و سخـا در برابر دشمـن به چنـگ آمده
را به جای » اگر«و اين بار کلمه ی . تبارز می دهد_ياران و عياران کشور ما در پارينه روزگاران بوده است 

او نزد ما نيامد ورنه نزد خانمش به هنــد می يرد و مـزورانه افسوس می خورد، که دريغا به کار می گ
وامثال آنها را غرض تداوی  در يک شفاخانه نظامی » شورای نظار«جائی که خادی های زخمی  (فرستادمش

 را به  هاکامرانيا آن جا هايی که .  کيلومتری شمال غرب دهلی جديد موقعيت داشت؛  می فرستاد ٢٥که در 
  ).   ظاهر زير عنوان عفـو، در اصل، غرض فعاليت های جاسوسی برای روسها؛  روان ميکرد 

اين جا، نه از اراده ی مردم، و نه صحبت از پارلمان آنان است، و نه خاطر خواهی مخالفين مطمع نظرش 
 زند، تا خوانندگان می باشد؛ بلکه با الف و پتاق از استقالل اراده اش در رهـائی سر قصاب خاد دم می

  .مصاحبه هايش درگ نتوانند که نجيب را به چه  منظوری  در آن جا حفاظت می نمودند
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به واقع امر اين .  به نجيب اهللا می رساند G.R.U مسعود در اصل پيشنهاد رفتن به پنجشير را بنا به دستور
ور؛ ولی به طور نظـربند در جوار البته به صفت مشا(پيشنهاد آخرين چانسی بود، برای زنده ماندن نجيب 

بـا غـرب ، اطالع يافته بودند، که پيش شرط ) وعده ی همکاری نجيب(؛ زيرا که روسها از تماس وی )مسعود
قبل از (و پيش پرداخت اين همکاری، همانا سپردن لست اسامی شبکه های خاد خارجـی به نماينده غرب 

رد اين پيشنهاد و توقف نجيب  به همين منظور در اداره ملل . در کابل بوده است) خروجش از دفتر ملل متحد
مملو از » دسـک«متحد و انتقالش ذريعه ی آن اداره به خارج از کشور؛ روسيه را بر آن داشت، تا اين 

چنانچه . از ميان بردارد)  امنيت دولتیخدماتمانند يعقـوبی  وزير( را ؛ .K.G.Bاســرار نهايت مهم و مخــوف
که مانند ساير خلقی ها از مدتها پيش در باند طالبان _شد، که روسيه  توسط چند تن اجنت خلقی اشمالحظه 

  . وی را به طور   فجـيع   به قتـل رسـاند_نفوذ کرده بودند
  
  :تـداوم پيـوند اخالف خانـواده نظـامی شـده بـا داود خــان  _ ٨
  

که ) نادر غدار( خادمين و چاکران خانواده حکمران     موشـکاف دوران، زنـده يـاد غبـار در رابطه با
 ٥٧نسل اندر نسل در خدمت آن خانوده، و از آن طريق آستان بوس استعمار انگليس بودند، در جلد دوم صفحه 

بعداز مرگ قاضی اعطا محمد خان وزير عدليه ، فـرزندش آقای « :  ؛ می نويسد»افغانستان در مسير تاريخ«
ء کابينه بود ، زيـرا پروگرام دولت شکل استعماری داشت همينکه فردی را قبول کرده مير حيدر حسينی جـز

خاندان حکمران « ؛ » بود ، خاندانش را بـر می کشيد و نسـل بعدالنسـل برای خـدمت خويش می پــروريد 
از می گذاشت که افغانستان با آنکه نماينده اريستوکراسی قرن هژدهم بودند راه را برای ارتقای افراد عادی ب

در راه خدمت به حکومت از تـنزل به جاسوسی سر باز نمی زدند و يا وابسته به يکی از اشخاص محـرم 
به همين سبب بود که يک قشر بوقلمون . اسـرار حکومت بودند اعم از رجال داخلی و يا وابستگان خارجی

ای رزک مـيمثالً ي. ؛ مگـر قـالب دولـتجديد در افغانستان تشکيل گرديد که در هيچ قالبی راست نمی آمد 
همچنان زنده ياد . » ديدهان می گر جترين دول بزرگيکی ازتان در انسبير افغفير کعتـًا س دفحاسبی معـاد
دارد، و اين شبـکه را در  » ضبط احواالت«، با وضاحت تأکيداتی در مورد دستگاه هولناک )باربار(غبـار

در افغانستان می خواندو هميشه سعی و » شا هـرگ استبــداد و مطلـقـيت«ان درازنای دوره ی  خانواده  حکمر
اين سيستم اعصاب حسـی و رکــن اسـاسی دولت که در نبود آن تـداوم _»ضبط احواالت«تالش می ورزيد 
  .را در مرکـز ديـد و درک خوانندگان قرار دهد_دولت  امکان ندارد

نـه، وجــدان کـشتـه  و بی مروت، بی رحم وقسی القلب، بسيار منفعت جو     اساسًا عناصر پـر عقــده و پـر کي
ها، » لياقت«، چاپلوس و مقام پرست،  خالصه فاقد تمام ارزشهای اخالقی و اجتماعی بوده اند، که مهارت ها، 
ترفنـد و وبا .  رندی ها، زيرکی ها وريا کاری هايشان را در خدمت به استعمار و امپرياليزم تبارز داده اند

تـزويـر مختلفه توجـه نظـامات خـادم استعـمار را به خود شان معطوف داشته، و  در گام نخست، بعد از تاييد 
درارگان ) »مصو نيت ملی «=» ضبط احواالت«در کشور ما، من جمله  بعد از تاييد (نهـادهای اطالعاتی 

خودشان و يا سر سلسله ی خانواده شان از خود ويا همچون افـراد، . های بلند دولت  به کار مشغول می شدند
همين بسترنهايت منفور و متعفن،  يعنی نهاد های استخباراتی و جاسوسی  بر خاسته، به پست های مهم دولتی؛ 
در نقش کارمنداِن  نمايندگی های تجارتی و کارمندان سفارتخانه های دولت منصوبه ی خويش در خارج از 

و آنانی که مهارت . مينطور برای دولت های دست نشانده؛ جاسوسی می نمودندکشور برای دولت خودی و ه
ها،  لياقت ها، آستان بوسی ها و بندگی شانرا به  مثابه  جاسوس سر سپرده و حرفه ای به ثبوت می رسانيدند، 

پرياليزم  در بسا موارد ؛ مثل تغيير و تبديل رژيم های خودی؛ حتی تغيير رژيم هائی که بر مبنای خواست ام
 امين؛ رژيم های دست نشانده -مثال در کشورما  تغيير سلطنت به  جمهوريت، رژيم  های وابسته تره کی (

)  مسعود- نجيب و  متعاقب آن  دولت وابسته شوروی يعنی امارت ربانی -سوسيال امپرياليزم شوروی ببرک 
و آنگاهی که جبين . ن کماکان ادامه ميدادندو به کار و بار  شا. صورت می پذيرفت،  از جا، بی جا نمی شدند

فرمانبرداری بر آستان نماينده های تام االختيار استعمار می ساييدند، فرزندان خود شانرا نيز پيشکش نظام 
يا مرگ، چـراغ ارادت و خدمت سر سلسله ی خانواده را ) بازنشستگی(های منفور می کردند، تا بعد از تقاعد 

مثالهای آنرا ميتوان در اثر دانشمند مبارز . قــف شده ی شان، کماکان روشن نگهـدارندذريعه همين اخالف و 
_ با يک جهان تأسف _ اگرچه، ( مشاهده کرد ) جلد دوم» افغانستان در مسير تاريخ«(کشور، زنده ياد غبار 

  ) .؟ !مثالهايی از اين باب  را از جلد دوم اثر مذکور  حذف کرده اند
که نيازی به تاييد  نهاد _نميتوان نا گفته گذاشت، که فرزندان و وابستگان قشر بااليی طبقه حاکمه   اين نکته را 

، نيز در پست های مهم دولتی و نمايندگی های  سياسی و اداری خارج از کشور _های استخباراتی نداشتند
همچنان  افرادی .  ميکردندشامل کار بودند، که شماری اندک، از اينان  برضد دولت وابسته مخفيانه مبارزه

بافهم و وطن پرست هم وجوداشتند، که بنا بر ملحوظات خاص سياسی يا اداری، بدون عبور از  مراحل فوق 
گمارده شدند؛ مگر به زودی از کار برکنار گرديدند و در بسا موارد تحت ...الذکر،  بکار در سفارتخانه هاو

  .تعقيب و پيگرد، نيز قرار داده شدند
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اين مسايل ، چه ربطـی به مسعود «: ايد در ذهن کاوشگر عده ای از خوانندگان اين سوال شکل گيرد که    ش
، نيز در همين گروه )»قهرمان مسعود«(در پاسخ بايست نگاشت که خانواده قافله ساالر کذايی جهاد»   دارد؟

  . خدمت گزاران دربـار شامل بودند
،  مورد لطف و عنايت صدراعظم داود )رتبه ای است نظامی(پدر متوفای وی دوست محمد خان لوامشر 

،  علنًا به خانه داود خان رفت و آمد می نمود ؛ چنانچه » ترجمان«کاکايش يار محمد خان  . خان قرار داشت 
را،  که ميگفتند » ترجمان صاحب«رفت و آمد  »  لوامشر صاحب«باشندگان کنجکاو قرب و جوار خانه  

جناب صدر «و همينطور از يگان بار آمـدوشـد بی سر و صدای .   به خانه  وی  ديده بودنددوست داود ميباشد،
  .؛  آگاه می شدند»لوامشر صاحب«به خانه  »  اعظم

    داود خان،  که به هيـچ  وجـه نمی خواست از عرصه سياست دور نگهداشته شود، برای احراز قدرت 
به (نصبان وزارت دفاع، به  خصوص استخبارات آنوزارت، با صاحب م) مسلمًا از طريق کودتا(دوباره 

، صاحب منصبان پوليس، و آنعده )می باشد Fifth Column" ستون پنجم "که همان» قول پنج«اصطالح اردو، 
به ) واقعًا ويا  درظاهر(، که اخالص و ارادت شان را ) ***(های متقاعد و يا برحال » ضبط احواالتی«از 

ظاهر » ضبط احواالت« در ارگانهای دولت، به خصوص دستگاه .K.G.Bخبر از نفوذ و بی _سردار مغرور
يکی » لوامشر صاحب«حفظ کرده بودند، تماس های تقريبًا مخفيانه و مستدام بر قرار می کرد؛ که خانه _شاه

  . از محراق های اينوع تماس ها بود
ن وزارت دفاع بود؛ دومی،  يحيـی ، ديـن محمدرتبه نظامی داشت، يعنی جگر»لوامشر صاحب«يک پسر 

قرار نوشته داکتر محمد (؛ سومی مسعود )نامبرده علنًا از ببرک کارمل دفاع  می کرد(» جان آغا « ملقب به 
تاريخ مصاحبه با سر دوکف به _١٣٧٧؛ اما طبق گفته ی خودش در مصاحبه مورخ١٣٣٢ متولد سالامين حيدر

؛  ) ١٣٣٤ متولد سال  ساله همان سال يعنی٤٣_ درج شده١٣٦٧سال» ...مرد استوارو« اشتباه در کتاب 
ربانی در لندن، يعنی احمد ولــی  ، سفير کبير دولت»لوامشر صاحب«چهارمی احمـد ضيـاء وپسر پنجمـی 

يک تن از جمع و جور کنندگان به اصطالح حزب نهضت ملی، يا کلوپ تجمع خادی ها، سازايی ها و (جان 
  .ی باشـدم) شماری از پرچمی ها

 قرار داده شود ، سرداره غارتگران الجورد ، زمـرد و ساير سنگـهای قيمتی ، ١٣٣٢    هرگاه، شاخص سال
لوامشر «به دنبال صدراعظم دوستش . يازده سال داشت که سردار داود با  ماليمت از قدرت برکنار ساخته شد

  .را نيز خانه نشين ساختند» صاحب
  
  
  : يا نخستين آموزشـگاه استخـباراتـی مسعــودخانــواده نظـاميـان، _ ٩

                                              
 سياسی مسعود، بايست سفـری نمائيم به گذشته - به خاطر درک منطقی از  شکل گيری شخصيت  استخباراتی 

  :اندچه فرموده » فرزان«وی، و بشنوئيم از زبان خودش که در مصاحبه با آقای احمد شاه 
  قبله گاه شما صاحب منصب بودند، احتماًال ":  »قهرمان مسعود«از » فرزان«سوال آقای احمد شاه 

ايشان با دوستان شان دور هم جمع می شدند آيا شما در نــو جوانی، در آن جمع شرکت می کرديد؟ و آيا اين 
   "دورهم آمدن ها، تأثير هم بر شما گذاشت؟ 

می .  پدرم دوستان زيادی داشت و همه آگاه به مسايل سياسی روز بودند " :»قهرمان مسعود«پاسخ  
آمدند خانه ما، باهـم بحـث می کردند، محــور اصلی جـر و بحـث شان اوضاع سياسی روز، جهان و کشور 

روی آينده ام خيلی تأثير گذار بود، جنرال مودودی قوماندان . بود طبيعی است که تحت تأثير قرار می گرفتم
 به خانه ما نزد پدرم می آمدند، ديگر  وجنرالهای، جنـرال غالم علی خان)دانشکده مهندسی(هنحی انجنيری پو

  ."و برداشتهايی می کردم مسايل سياسی روز داغ بود و من به سخنان شان گوش ميدادم 
 ديگر ؟ به سياست رو آورديد و يا در وقت) دانشگاه( آيا در پوهنتون " :سوال آقای فرزان از مسعود

  "انگيزه تان چه بود؟ 
  قراری که قبال گفتم، از نو جوانی در خانه،  تحت تأثيرصحبت ها و تبصره های پدرم " :جواب مسعود

قرار می گرفتم، پدرم شبها به اخبار و تفاسير )  جنرالهای مهم وزارت دفاع افغانستان-بخوانيد(و دوستانش 
 به من می گفت اين کاررا بکنم،  من اخبار را گوش  کرده با راديو ها گوش می دادو گاهی که وقت نداشت

پدرم از شوروی ها  واهداف شان در افغانستان و منطقه سخن می . نقشه تطبيق و به پدرم باز گو می کردم 
او اهداف شوروی ها را که توسط جريانهای در نيروی مسلح فعال بودند و بايد در افغانستان بر آورده . گفت

با اهداف سياسی اين دوحزب  تحليل و تفسير می کرد که مرا _نی توسط اعضای حزب خلق و پرچميع_می شد
  ".به انديشه وا ميداشت 

  " فعاليت ها ی سياسی شما از چه سن وسال شروع شد؟ " :سوال آقای فرزان از مسعود
يان های   فعاليت سياسی من ار صنف نهم شروع شد چون در آن زمان احزاب و جر": جواب مسعود

ها فعال شده بودند منهم با دوستانم  در اين محافل شرکت جسته و با ديگران جر و ) مکتب(سياسی در ليسه 
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 توسط احمد شاه  فرزان  در واليت ١٣٧٨از مصاحبه با احمد شاه مسعود که در بهار . ( "..بحث می کرديم
  ).»...رومرد استوا« کتاب ٧٩ و٧٧تخار انجام يافته است ـ مندرجه صفحات 

از آمدن جنرال . آنرا برمال نموده است) نه کل(در گپ و گفتش پاره ای از حقايق » قهرمان مسعود  «
با _ اين می رساند که پدر .  به خانه ی شان، حرف می زندجنرالهای ديگرمودودی، جنرال غالم علی خان و 

چقـدر فردی مهمی  _ انستان داشتدر وزارت دفاع افغ» جنرالی«آنکه رتبه و منصب ی پاينتـر از رتبه 
بايست بوده باشد، که سرشناسترين جنرال های افغانستان به نـزدش می شتافتند، و در آنجا با خيال راحت و 

که حـق هيـچ نـوع صحبت سيـاسی را به هيچ وجه  _بدون در نظر داشت مـوازين و ضـابطه های شـديد نظـامی
روی موضوعات سياسی و اهداف « _ربازان ساده نمی دادبرای هيچ يک از صاحب منصبان؛ حتـی س

  )؟(! به جر و بحث می پرداختند» حزب دموکراتيک خلق افغانستان در اردو«شوروی و چگونگی نفوذ 
، استخبارات وزارت »ضبط احواالت« در شرايط سياسی آن زمان، که شبکه های اطالعاتی دولت؛ مثل 

و تاجک ها و ازبک های فرستاده  .K.G.Bو .G.R.U  اجنت های بومیو) وزارت کشور( دفاع و وزارت داخله 
و استخبارات وزارت » ضبط احواالت«شده از آنسوی آمـو  دريا، که در ارگانهای مهم دولتی، به خصوص 

در همچو شرايط ، . دفاع  نفوذی در خور توجه کرده بودند؛ اوضاع و حاالت کشور را شديدًا زيـر نظـر داشتند
پدر مسعود، آمـد و شـد جنـرال های مهم اردوی افغانستان و ساير افراد سياسی » لوامشر صاحب «در خانه

باخبر می شدند، و ميـزبان قدرتمند هـم  به ... به طوری که همسايه ها از اين آمد و شد ها. جريان  داشت
  .ی آن  چندان عالقه ای نشان نمی داد» ستر  ِاخفا « اصطالح عسکری در 

يا به گفته ی (  محالت  تجمـع افراد مهم نظامی و ملکی از چشم زره بين  استخبارات وزارت دفاع محرزًا
؛ همچنان ديد )»وزارت دفاعی که در استخباراتش اعضای حزب دموکراتيک خلق رخنه کرده بودند« مسعود 

ب دموکراتيک حز«، به ويژه  نظارت و نگاه بسيار هوشيارانه ی حوزه های »ضبط احواالت«زره شمار 
 دستگير در آن ناحيه موقعيت داشت و» لوامشر صاحب«،که خانه » کارته پروان«و » شهرآرا«در » خلق

 من سرحلقه  حوزه های شهر «( به بعد مسئول حوزه های حزبی آن نواحی بود ١٣٤٢، که از سالپنجشيری
،  نمی )١٤٩نجشيری صفحه اثر پ» ظهور و سقوط حزب دموکراتيک خلق«،  »آراء و کارته پروان بودم 

توانست پوشيده بماند؛  اما از آن جايی که اين افراد خود جزء مهم  شبکه های استخبارات نظامی و ملکی 
 توجه خواننده را به  در همين رابطه .بودند، اجتماع  و نشست های آنان؛  ناشنيده و ناديده انگاشته می شد

 " بنام _فراد نزديک به دربار و نهاد های استخباراتی آن بود که خود يکتن از ا _  کشککیبخشی از نوشته 
  : جلب مينمايم ١٦٠صفحه " دهه قانون اساسی

 ،  و مخصوصًا  بعد از 1963محمد داؤد بعد از استعفايش از مقام صدارت در سال  … «
ده  مسدود ساخته ش قدرت أس راينکه ثابت شد  در نظام جديد همه راه ها برای بازگشت  او در

يک تعداد اشخاص مهم اردو از قبيل عبدالقادر  است ، آرام و ساکت در جای خود ننشسته بود ،
ضبط  [ " ، رئيس  استخبارات عسکری  و جنرال محمد اسماعيل رئيس استخبارات ملکی

 بطور فعال  رژيم را غلط راپور ميدادند تا  ]  دربابای-" مصونيت  ملی "  ، بعدًا "احواالت 
 جنرال ]تکيه بروی کلمات از دربابايی  [   . داؤد را برای غصب قدرت آسان سازندکار محمد
يل طی مدت قابل مالحظه ء دوره قانون اساسی  الی سقوط آن بحيث رئيس  عمحمد اسما

  کار کرد و وقتيکه محمد داؤد امور را در ]  دربابايی- "مصونيت ملی  " [استخبارات  ملکی 
که در اين   سبکدوش  ساخته نشد  در حاليکه اصوًال اشخاصيیهظيفدست گرفت  او از اين و

پست های حساس ملکی کار ميکنند، با آمدن يک رژيم جديد بالعموم  از وظيفه خود بر طرف 
 او را با وجو اينکه در زمـــان    محمد داؤد 1978حتی کمونيست ها بعد از کودتای . ميشوند 

کمونيستها در ايام محبس جنرال محمد اسمايل . ت ، نکشتند  دفتر مهم  قرار داشندر  رأس چني
  .»را چند بار  بيرون بردند تا به ايشان راجع به يک سلسله مسايل معلومات ارائه کند 

  ]  دربابايی– در اينجا کنجانيده شده ٢٠٠٧ اپريل ٢٧بتاريخ  فوق  نقل قول  [
صاحب منصبان اردو و پوليس که از نزديـکان ديگر اينکه، مسعود از بيان اسمای آن عده جنرال ها و 

، دگروال تـوره رئيس ارکان حرب قوای هوائی اکبـر مقصـودیداود خان بودند، و نزد پـدرش می آمدند؛ مانند 
ومانند آنها، رندانه طفـره ) اجنت  روس(، عبدالحميد محتاط رئيس ارکان قول اردوی  قندهارخان پنجشيری 
، از موقعيت مهم پدرش در استخبارات وزارت دفاع افغانستان و نزديکی »های ديگرجنرال « رفته و با گفتن

  .وی با سردار داود؛ خوداری می نمايد
    مسعود، که به خاطر کتمان  موقعيت بسيار مهم پدرش در وزارت دفاع ، در گپ و گفت هايش، حقايق 

 داود، و ضد سياست شوروی در  -هرکليدی را حـذف می نمايد؛ و برعکس، پدرش را مبارز ضد دولت ظا
حــدود هشـت سـال، يعنی از سن دوازده ).  » ...مرد استوار  «٨٠ و ٧٩صفحه (افغانستان  نشان می دهد 

به واقع، آموزش _های سياسی» جـر و بحـث«شنونده ی عالقمند به ) ١٣٥١(الی نزده سالگی ) ١٣٤٤(سالگی 
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،  »حزب موکراتيک خلق«اعضای مؤسس ) قسمًا(فغانستان، و مهمترين افسران اردوی ا_ اطالعاتی-سياسی
  .  مثل دستگير پنجشيری و هـادی کريـم   بوده است

 سرطان ٢٦ که يک سال از کودتای ١٣٥٣، مزيد برآن، برای دوسال ديگر، يعنی تا سال »قهرمان مسعود«
ه سردار داود، در خانه ی داود خان سپری شده، نيـز حرف شـنو گـپ های آمـوزنده ی جنرالهای مقرب ب

  . خودشان بوده است
ها بيشتر بر محور ثبات و استحکام دولت و چگونگی وقايه ی آن از ضربات » جـر و بحـث«مسلمًا چنين 

؛  می »دوستان شوروی«کودتا ها و کشف آنها، و جست و جوی شگرد های همکاری هرچه سريعتر با 
مالحظه شد که نهال نرم شـم سياسی، اطالعاتی و .   کردن  دولتچرخيد، نه  به خاطر   سست نمودن  و چپـه 

نظامی مسعود از همين سر چشمه  يعنی، نشست های مسلسل سياسی در خانه ی خانواده ی نظامی شده ی  
  تماسهای سـری همين بستِراز .  خود ايشان، آب می خـورد،  شاخ و پنجه می کشيد،   برومند و نيرومند ميشد

ری، با نظاميان بلـند رتبه استخبارات وزارت دفاع افغانستان است که  ذوق و شوق تعقيب و کشف و يا نيمه سـ
؛ در وی _که پدرش  يکتن از محافظين  رسمی  و بلند پايه ی آن دستگاه بود_سر کوب دشمنان دستگاه حاکم 

 ه فکريشی بود همم نظابصاحب منصاهم له گون قبچ" : چنانچه خودش در اين مورد می گويد. پديد می گردد
 تمام«؛ »يم بودرزو هان يکی از آم و ايشرفت کنـر پير و بيشت جلوتپدرمزندگی ام از  بايد در دم کهی کرم

  ) .»...مرد استوار « ٣٨٤ و ٧٥صفحات ("امی  بوده انـدمردان نظان، ف  افسرن در صف پدری ماسال
و هنگامی . الهای اردو، در خانه ای پدرش بود سالهائی که مسعود گويا شنونده صحبت های سياسی   جنر

. و در صنف نهم ليسه استقالل درس می خواند؛ به سياست و اطالعات  روی آورد) ١٣٤٨( سال داشت ١٧که 
 و همراه با (.»شروع شد) ليسه استقالل(فعاليت های سياسی من از صنف نهم در « : و يا بگفته خودش

و جريانات سياسی که در آن مکتب فعال شده بودند، شرکت می نمود دوستانش در محافل مربوط به احزاب 
  نيز يکی از گردانندگان اين  ببرک کارمل،  برادرزلـمی_»...مرد استوارو   «٨٧نقل به مفهوم از  صفخه (

مصادف است با استقرار نسبی نفوذ  عمـيق و فاجعـه آفـرين  شوروی در تمامی ؛  )محافل در آن ليسه بود
ضبط « وزارت دفاع،  )اطالعات(مراتب مهم تشکيالت دولت افغانستان، به ويژه بخش استخباراتسلسله 
و سفارتخانه های منصوبه ی اين وزارت مقيم خارج،در گام نخست در .   وزارت خارجه،   »احواالت

  .پاکستان و امريکا
  

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

برای پيشگيری از توسعه روزافزون .   زمانی که امپرياليزم امريکا، با يکتا حريفش شوروی سرشاخ بود
استراتيژی «آنکشور، که حيطه منفعت سرمايه غرب را  مورد تهديد جدی قرار داده بود، به طراحی سياست 

نياد گرايی را از گـور اعصار جسد پـوسيده ی ب. ؛ پرداخت)دارد  اسالم اشاره به رنگ سبزکه(» کمر بند سبز
اخوان "، يعنی " اخوانی" در کشور ما باند های (و اين نيروی تمدن بـراندا ز . بيـرون آورد و جان بخشيد

شوروی و هم پيمانانش قرارداد،  تا مانع »  کـفر«را در ظاهر زير عنوان تقابل با ") طالبان"و " المسلمين
  .رددگ آسيـاپيشروی رقيب خون آشامش؛ به ويژه در

،  »1988 فبروری٢٧نشريه کارگر انقالبی ارگان حزب کمونيست انقالبی امريکا « در همين رابطه  نوشته 
  : در ذهن  نگارنده متبادر شد که به نقِل بخشی آن؛ توجه خواننده دقيق و کنجکاو را جلب مينمايم

ص با سر نگونی شاه   و استقرار باالخ.  بنياد گرائی اسالمی يک نيروی قدرتمند و در حال رشد است«
بلوک .  به يک بازی پر مخاطره بين المللی تبديل شده است» امام نصيب کی خواهد شد؟« جمهوری اسالمی، 

امپرياليستی غرب و امپرياليست های شوروی ميخواهند اسالم را تحت  تسلط خود داشته باشند و از آن در 
ده ژست  يک کشور مسيحی را می گيرد که ضد اتحاد شوروی اياالت متح. جريان رقابت خويش سود جويند

و شرقی را ميگيرد که به » ضد امپرياليستی« اتحاد شوروی ژست يک قدرت . با اسالم متحد ميشود» ملحد«
  » .ياری ميرساند» کافـر« اسالم در مقاومت ديرينه اش عليه غرب 

غانستان، رژيم بنيادگرايی اسالمی، يا رژيم       شوروی که هيچگاه نمی توانست در همسايگی اش با اف
 سرطان ٢٦را در اين کشور تحمل نمايد،  کالًً به همين سبب  با کودتای قصری » سويتيسم«کمونيستی ضد 

با  «و درپی آن بروفق پاليسی .  ، طرفدار مغرورش، يعنی داود خان را بر اريکه ی قدرت رساند ١٣٥٢
»  اخوان المسلمين«،  هسته های اولی » را از درون تهی کرد یاخوان امريکاي، بايست روسیاخوان 

امريکايی،  که به خاطر سرنگونی دولت مورد حمايتش به فعاليت مخفی وقسمًا علنی پرداخته بودند  را آماج 
مصونيت «يورشهای  نامرئی عناصر آموزش ديده ی شبکه های اطالعاتی؛ مثل استخبارات وزارت دفاع؛ 

که _به خصوص فرکسيون پرچم» حزب دموکراتيک خلق«؛ رده های کامال سری ) »االتضبط احو«(» ملی
،  عميقًا نفوذ نموده و پست »ضبط احواالت«در درون   استخبارات وزارت دفاع ، وزارت داخله ،عمدتًا، 

نان  ، همچ» سازا«و ساير فرکسيونهای آن مانند _های حساس و کليدی  اين نهاد ها را به چنگ آورده بودند
  .اجنت های منفرد و مستقيم بومی  خويش؛ قرارداد
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بنابر سفارش صاحب نظران با صالحيت استخبارات اردوی افغانستان،  ) ١٣٥٢(مسعود در سن نزده سالگی
 اطالعاتی  وی نقش تعيين  کننده داشتند،   شامل انستيتوت پلی تخنيک کابل -که در سازندگی ذهنيت نظامی

مالی ، فنی و فرهنگی شوروی، روی ا هداف خاص سياسی و اطالعاتی ِا عمار شده » کمک«کانونی که به (
  .؛ گرديد)بود

و سازمان   ) G.R.U (نخستين فاز هدف فوق الذکر اين بود، تا ُعمال استخبارات وزارت دفاع شوروی
» مؤسسه  تعليمی« در قالب استاد، ترجمان، پرسنل اداری و فنی و امثال آن، در آن ) .K.G.B (امنيت آنکشور
دولت مردمی کشوربزرگ «و شاگردان افغان را به طور مخفيانه، نخست  به سياست، وبه  . شامل کار شوند

  .بعدًا آنان را شامل  شبکه های اطالعاتی شوروی سازند. متمايل نمايند»  شوراها
ات روس، که زير  مسعود مدت دوسال زير پوشش محصل در انستيتوت پلی تخنيک کابل با ُعمال استخبار

و توسط استادان روسی . در آن جا فعاليت می نمودند، تماس مخفی وعلنی بر قرار ميکرد) ****(پوشش استاد
که در سال (، »اخوان المسلمين«متقابال  آنانرا از جريانات درون تشکيل . آموزش اطالعاتی و سياسی ميديد

آگاه می نمود، و ) ا مهارت به داخل آن نفوذ کرده بودب_ که در صنف يازدهم ليسه استقالل متعلم بود _ ١٣٥٠
  .اخبار به چنگ آورده را   در اختيار آنان قرار ميداد

.  وجود نداشت) »انستيتوت پلی تخنيک«( خوانندگان، مبادا فکر کنند که امکان چنين آموزشی در آنجا 
ش را داشته باشد، نهاد ها و تأسيساتی را اساسًا استعمار و امپرياليزم در هر سرزمينی که آرزوی در بند کشيدن

برای  کشور مورد نظرش، روی اهداف خاص استعماری و تحت عناوين مختلف ِاعمار می نمايد، که 
بناء شده ؛ ) »ساختار  بنيادی«(چگونگی جلب و جذب عناصر بومی آن سر زمين از طريق همين پروژه های 

 به  نقشه تأسيسات به اصطالح عام المنفعه ای که امپرياليزم  همين اکنون.  مبتنی بر  همين اهداف می باشد
به  پايگاههای بسيار مستحکم نظامی که از .  امريکادر کشوری اشغال کرده ی ما  روی دست دارد ؛ نگاه کنيد

رقيب شکست خورده اش يعنی سوسيال امپريايزم شوروی سابق در افغانستان به جا مانده و در حال تجديد 
توسط اينکشور ميباشد، و مزيد بر آن به پايگاههای نظامی  بسيار مدرنی که خود در نقاط  بسيار مهم ساختمان 

،  در »سرکوب القاعده و طالب و امنيت افغانستان و منطقه « و استراتيژيک کشور به خاطر به اصطالح 
 A I D   در قندهار، نهاد موريسنکمپنیبه : ؛ به گذشته  ها هم نگاهی بياندازيد...دست ساختمان دارد، بنگريد و

  ... .، و F.S.پروگرام  ،  » پيسکور«در کابل،  هيأت 
» ساختار بنيادی«شوروی سوسيال امپرياليستی که از اين قاعده استعماری مستثنی نبود، از پروژه های 

ه پروژه سالنگ  ؛ سيلوها؛ شبکه های راه سازی و تونـل کشی، از جمل...مثل فابريکه جنگلک و گلبهار و(اش؛ 
ها ؛ ساختمان ميدان هوائی بين المللی کابل؛ شفاخانه چهار صد بسـتر؛ بنـد و نهـر؛ معادن؛ نهاد های طبی و 

آنکشور در افغانستان ِاعمار گرديد،  در حد قابل » کمک«که به ) ،...تعليمی و نظامی؛ مثل  پلی تخنيک و
 رساتر، به عالوه ی جذب شماری از کارمندان  و تکنوکرات يا به بيان. ، نمود...توجه، استفاده ی جاسوسی و

که در اين پروژه ها با روسها همکاری فنی و اداری داشتند، عده زيادی جوانان  ) نه کل آن( های کشور 
مساعدت «که با نيـت نيک و پاک خواهان ترقی، رفـاه  و آسايش مردم شان از طريق تداوم اينوع _محصل

نيز در چنبر شبکه های ) »پلی تخنيک«(را  از اين  محراق _ روی به افغانستان بودندشو» های خيرخواهانه
شوروی » رهنمود«و مستعدترين آنانرا که از انديشه های مبارزه طبقاتی تحت . جاسوسی خويش قرار داد

اسطه و به طور بالو(نيرو گرفته بودند، باال کشيده، و در بافت جوال گونه ی اين شبکه های درهم تنيده 
  . دخيل و سهيم ساخت) مستقيم
  
  
  
  

  
  :ميکانيزم تماس های استادان روسی انستيتوت پلی تخنيک با محصلين  _ ١١

  
    حال به طور فشرده توجه خوانندگان را به مکانيزم طرق و شگرد های تماس استادان روسی با محصلين 

  :جلب می نمايم» انستيتوت پلی تخنيک«افغانی در ) دانشجويان(
آنانی که ( ، تحت پوشش استاد از طرق مختلف با محصلين يا محصل نشانی شده G.R.U .و.K.G.B      اعضای

کسانی که قبال توسط اجنت (و يا سفارش شدگان ) به تغيير شرايط موجود  سياسی تمايل علنی نشان ميدادند
کرده بودند ؛ مانند احمد شاه های بومی  وابسته به اطالعات شوروی مغزشويی شده و آموزش مقدماتی کسب 

سی نفره ی  درسی،  به ) کالس(، تماس بر قرار ميکردند؛ منجمله از ميتود انقسام مجموع يک صنف )مسعود
 نفره،  در سه يا چهار نوبت، و در اطاقهای جداگانه، به بهانه ی آموزش زبان ٨ - ٧سه يا چهار گروپ 

ری ها؛ آموزش اطالعاتی می ديدند؛ در ساعات قبل از روسی، محصلين مورد نظر در يکی از همين کتگو
 عصر، چند ٥  تا ٣٠/٣ صبح و يا بعد از اتمام درس، بين ساعت ٩ تا ٣٠/٧آغاز درس روزمره،  از ساعت 

محصل و يا تک تک آنان به بهانه حل مشکل درسی به اتاقهای  استادان روسی ميرفتند،  و با اين اسلوب با 
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خلوت تماس برقرار ميشد؛  چند فرد محدود در اتاق البراتوار به ِگرد استاد روسی محصل  مورد عالقه در 
حلقه بسته،  به تشريحات وی در زمينه سياست و استخبارات گوش  فرا  ميدادند ؛ محصلين به خانه های 

 امنی ِاعمار شده بود، ميرفتند و در آنجا که محلی کامًال» پلی تخنيک«رهايشی استادان روسی که در جوار 
  .  استخباراتی را به بحث ميگرفتند-بود،  مطالب سياسی 

  : به عالوه ی َاشکال تماسهای تذکار يافته، دوشکل مطمئن تر تماسگيری نيز وجود داشت
به تنهائی نشسته ) کابين(محصل در غرفه : بود )»لينـگافـون «  ( تدريس از طريق،   تماساولیشکل 

می گذاشت، مستقيما به  گوش » تيپ ريکاردر«را که  استاد روسی در از طريق گوشی ها،  کست درسی 
،  گوش )نوار(در حين زمانی که  چندين محصل به درسهای ثبت شده  در فيته . محصل وصل ميشد؛ می شنيـد

ساير . فرا ميدادند ، استاد روسی کست آموزشی اطالعاتی را به گوشی محصل مورد نظر متصل می نمود
با کار برد تکنولوژی پيشرفته . کور را به طور قطع نـه ديده و نه شنيده  می توانستندمحصلين کست مذ

رابطه با اين ميتـود متداوله در آنجا کامال طبيعی  می نمود ، و به امور  .  اطالعات،  اين عمليه ساده بود
  . تدريسی روز مره مبدل شده بود

نوع امتحان بود که استاد روسی و محصل » زچـوت«. ناميده  ميشد)  » زچـــوت« (، تمـاس دومـیشکل
بدون دغدغه خاطر در يک اتاق خلـوت مقابل همديگر نشسـته، محصل از نوشته اش در امتحان تحريری در 

سيستم درسی حاکميت » زچوت«به واقعيت امر . برابر پرسشهای پيهـم استاد به دفــاع تقــريری می پرداخت
 شاگرد بود ، که به استاد حــق ميداد ، تا تمام نوشته های  تحريری شاگرد را بال منازع اسـتاد در سرنوشت

  .  نمايــدناکـاميک کالم خـط بزند و وی را ) در صورت لزوم ديد(
به همين سبب شاگرد می بايست به زبان . مکالمه استاد با شاگرد،  الزامًا، بايست به زبــان روسـی می بود

 زمانی مقدور بود که شاگرد خارج درس، تماس تنـگاتنـگ با يک روسـی واين. روسـی تسلـط ميداشت
.  از همين سبب شـاگرد به کلوپ های روسی؛ محافل و شب نشينی برپـا شده ی روسهـا؛ کشـانده ميشد. ميداشت

. دمشروبات الکهولی و دختران زيبای مو طاليی، انگيزهِ  پر جاذبه ای در آموزش زبــان از طريق مکالمه بـو
بيشتر داشته باشد ، يعنی با شاگرد تماس بيشتر بر » زچوت«استاد هـر قدر بيشتر تدريس مينمود، می توانست 

  : مد نظر گرفته می شد» زچوت«قرار نمايد ؛ منجمله موارد ذيل در سيستم 
اقناع روانی استـاد توسط شاگر ؛ برخورد های صنفی شاگرد با همکالس ها، به خصوص در مقابل  

  . ادان روسی؛ همينطور با ساير پرسنل روسی آن نهـاد؛ طـرز ديد سياسی متضاد يا موافق با استاداست
قانع کننده هم می بود، شاگرد بر وفق مقرره های تعاملی،  » زچـوت « در صورتی که دفاع شاگرد  در 

؛  در الحيت داشتاستاد ص_قسمی که در باال به آن اشاره شد_که به رعايت آن مکلف بود،  عمل نمی کرد
  . نمايــد نـاکام،   شاگرد را»زچـوت«

برخی از آنان لزومًا اين امر را  .  تقريبًا تمامی استادان روسی آنجا به زبانهای دری و پشتو تسلط داشتند
آنعده از شاگردانی که شامل پروژه جلب و جذب بودند؛ مگر به زبان روسی قسمی که بايــد . ُبروز نمی دادند

طور . نشسته؛ آموزش الزمه می دادند»  زچــوت«داشتند،  استادان به زبان دری و يا پشتو،  با آنان در تسلط ن
محصل در . مثال از محصل در مدت چهار ماه، از جانب چهار استاد، و در هر ماه يکبار امتحان گرفته می شد

.  آمـوزش استخباراتی کسـب ميکرد ساعـت ٢٤اين مـدت شانزده بار و هر بار مثال يک ساعت و نيم، مجموعا 
سيستم به شکلی در آن نهاد عيار شده بود که محصل می توانست  آموزش استخباراتی را در مدت چهار ماه از 

  .به اتمام برساند» لينـگافون«و همينطوربا ميتود » زچـوت«طريق 
،   به »...يستم بودمسعود بزرگ خودش يک س«:   هواداران بد انديش و  وابسته مسعود،   ميگويند

، که  به فارسی روش، (System)خاطراينکه وقت خوانندگان  تلف نشود، اين قلم داخل بحث  مقوله سيستم 
بود، يا موجد و ) کدام سيستم؟(طريقه، ترتيب، قاعده و دستگاه معنی شده، و اينکه مسعود خود ذات سيستم  

که با نيت نيک و پاک به ستايش از نامبرده بر می خيزند، آفريننده آن ؛ نمی گردد ؛ مگر به  آنعده ی قليل، 
 و همه جانبه در مورد مسعود، به کاوش  و  ه  مسئوالنه،  بيطرفانه و با دقتصميمانه توصيه مينمايد، ک

باشدکه روزی به اين معرفت منطقی دست يابند، که قهرمان مورد نظر شان، خود،  سيستم . پژوهش بپردازند
مسعود . کابل بوده است » انستيتوت پلی تخنيک«، دستاورد سيستم اجنت سازی روسها در )مدتًاع(نبوده؛ بلکه 

که دو سال عمرش را به همين منظور در آن نهـاد به ظاهر تعليمی سپری کرده ؛ ببينيم که در گفت و گويش با 
                                                                                                                     .چه فرمايد» فرزان«

 که پوهنتون کابل کانون کشمکشها و رقابتهای سياسی شده بود ، ١٣٥٢ از سال "  :فرزان از مسعود می پرسد
  "آيا شما در آن کشمکشها مستقيمًا شرکت داشتيد؟ 

 ، عالقه داشتم در زندگی و درسهايم پيشرفت  در آن سالها بيشتر به فکر درس بودم: "مسعود پاسخ می دهد
  )»...مرد استوار «٨٠صفحه  ( "کنم ، تا در آينده برای کشورم مفيد باشم

 بعد از پايان  ": در جواب پرسش خبر نگار روسی سر دوکف می گويد باز هم در همين رابطهمسعود
رس و شعـر وموسيقـی در انستيتوت دوسال از عمـرم با دمکتب به انستيتوت  پلی تخنيک کابل  شامل شدم 

  ...).مرد استوار «٣٨٤صفحه ( " ...گذشت که آن دوسال از جمله خوشترين لحظات زنـدگی ام بود
    سـرداره ی آدمکشان نـو به دوران رسيده، و چپاولگران دارايی های عامه، به خاطر انحراف ذهنيـت 

، »نهاد تحصيلی«نه مسئله، که همانا شامل شدنش در آن خواننده، و يا شنونده ی مصاحبه هايش، از اصل و کـ
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» خوشترين لحظات زندگی«غرض  فراگيری رمـوز و فنـون اطالعات و استخبارات بود، عامـدانـه از 
پلی «تو گويـی، . ، که گويا در آنجا با آن سرگرم بود؛ يــادآوری می نمايد»موسيقی«و » شعر خوانی«،

  !  وانـی و موسيقـی ِاعمارکرده بودند را به منظـور شعـر خ» تخنيک
    مسعود محيل، ضمن اينکه از تداعـی خاطره های دل انـگيز جشنها و پارتی های رفقای روسی در ذهنش، 
لذت می برد، به خوانندگان مصاحبه هايش تفهيم می کند که در آن نهاد تحصيلی، صرفًا محصل درس خوان  و 

  .خوشگذرانـی ؛ بيش نبوده است 
  

  :»پلی تخنيک« شمه ای از کار نامه های مسعود بعد از  انستيتوت _ ١٢
   

را در صحنه سياسی کشوراعالن نمود در تاريخ » اخوان المسلمين«اولين تظاهرات خيابانی که ظهور جنبش
، در )١٣٥٠(و مسعود هنگامی که شاگرد صنف يازدهم مکتب استقالل بود .  اتفاق افتاد١٣٤٩رمضان سال٢١

،  در نخستين ماموريت اجنتوريش در درون ).G.R.U(پرآنچه شده ی .  نفوذ کرد» اخوان المسلمين«داخل 
همپالکی اش يعنی حکمتيار  جنايتکار محيل و منفعت پرست،   قبل از وی در هستـه . ، تنها نبود»...اخوان«

  .رستی شناسايی نشده اندرخنه کرده بود؛ همچنان  چند تنی  ديگر که تا کـنون به د» ...اخوان«های اولی 
يک دولت، در درون » کانالهای مختلفه استخباراتی«  در رونـد تهاجم عناصر نفوذی مربوط به 

تشکيالت کشور خارجی به مثابه دشمن ، يا به داخل احزاب و سازمانهای ساخته شده، توسط کشور خارجی، و 
امـا مخالف دولت مرکزی  ، بار ها اتفاق افتاده که يا وابسته به آنکشور، ويا احزاب و سازمانهای غير وابسته؛ 

به (يک دولت، در جريان فعاليت اطالعاتی بر ضد دشمن » کانالهای مختلفه استخباراتی«عناصر نفوذی از 
کـه باهم تالقـی می نمودند، بنا بر شم قوی اطالعاتی که داشتند، از ) طور اخص در داخل کشور خارجی

در اين راستا، هرگاه يکتن يا عده ای از آنها،  تطميع شده به . ودی آگاه ميگرديدندارتباط همديگر با دولت خ
دشمن می پيوستند؛ همپالگی های استخباراتی  خود را که قبًال شناسايی کرده بودند،  به سوی دشمن ای که تازه 

دشمن، آنانرا قربانی در صورت عدم پيوستن  همپالگی هايشان به . در خدمتش قرار گرفته بودند، می کشاندند
تثبيت صداقت و وفاداری خود نموده، به چنگ دشمن می انداختند؛ همانطوری که حکمتيار  خاين به مردم و  

  ،I.S.I.و بعد از فروش خويش به . کشور،  عده ای از همسلکان استخبارتيش را در همين روند، شناسايی نمود
کراتی داده خواهد بعدًا در اين باره تذ... (به پاکستان کرداش »  وفاداری«و » صداقت«آنانرا قربان تثبيت 

زير ضربات کاری شبکه های استخباراتی دولت افغانستان؛  و » ...اخوان«، هسته های اساسی نتيجه در). شد
 نيز در آن  سياف، که» فــرزه « ) ١٣٥٣(پـالن کـودتـای .  شبکه های حامی آن، يعنی شوروی قرار گرفت

مسعوِد . تعدادی از طراحان به شمول سياف زندانی و يا اعـدام شدند.  ذريعه  دولت کشف شدنقش داشت،  
نفوذ  کرده بود، و » ...نهضت اخوان«عالقمند به پيشرفت در امور استخباراتی و نظامی که قبًال به داخل 

  . ری سهمش را ادا  نمود در اختيار دولت قرار داده بود ؛ در اين گرفتا.G.R.Uاطالعات الزمه را از  مجرای 
 ، ورنه بعد از تجاوز ارتش روس به افغانستان،  با دولت قرار داشت» همکاری«رسول سياف نيز در 

  . مشاورين نظامی روس  هيچگاه اجازه نمی دادند که وی از زندان ؛ زنـده بيرون شود
نايت، تجاوز به ناموس مردم که داره اش از هيـچ گونـه خيانت ، غـارت ، ج_ بيائيد مطلب در مورد سياف

  را به داخل _و کشتار هزاران انسان بيدفاع اين سر زمين اشغال شده توسط امپرياليزم امريکا، دريـغ ننموده
Brackets   ،را دنبال نمائيم» مسعود کاله باز« در ذيل مطالعه نموده ، بعد از مرورآن:  

پاول دارايی های عامه و  پول جاسوسی از منابع که از غارت و چ_برای شناسايی باز هم بيشتر سياف [ 
نشريه حزب » شاهـد« در کتاب... اجازه بدهيد به پـاره ای از نوشته_خارجی به ثروت هنگفت دست يافته
  : نظر بياندازيم٦٠ و ٥٩منفور حکمتيار ، در آلمان، صفحات 

  نيز در جمله سياف و استاد رسول زنـدانيان سياسی دهمزنگ را به زندان پلچرخی منتقل کردند ... «      
و عـده ی از زنـدانيان  آنجـا آزاد گرديد، و از که بعـد ها دو بـاره به زنــدان دهمـزنگ منتقـل شدزندانيان بود

 ٤١ در ساحه ملکی که نهضت اسالمی را بصورت منسجم بنيانگزاری کرده بودند، تا جايی که به خاطرم مانده
  حکومت داود هر کدام ١٣٥٣ تـن در سال ٨ر مولوی خالص و در ساحه نظامی تن به شمول محمد نسيم پس

  .» تره کی آنها را اعدام کرد -  دولت اميـن١٣٥٧بعـد از ثـور . شانرا به حبس های طـوالنی محکوم کرده بود
تقال دوبـاره  بی غرضانه ؛ اما عامدانه، انظاهـرًآ       نويسنده کتاب که خود در زندان پلچرخی محبوس بود، 

سـياف، به زنـدان دهمـزنگ و آزادی  وی را از آن زنـدان،  سـاده  و بی اهميـت جلوه داده است، تا خواننده به 
رهـائی موصوف از .  اين فکر اندر شود که چه حکمتی در کار سياف بود  که از زندان،  زنده بيرون  آمد

يا موصوف اجنت مخفی دولت داود خان بود، يا با دولت :  زنـدان دهمزنگ فقط می توانست دو ُبعد داشته باشد
 و ادامه  آن، يعنی  دولت دست نشانده روس به نمايندگی ببرک کارمل وطن فروش، ١٣٥٧ ثور٧کودتای ننگين 

چنانچه صحبت راديويی کارمل به خاطر . زد و بند هايی نمود؛ که موجب آزادی موصوف از زنـدان گرديد
 ببرک  . بل از تجاوز شوروی  زندانی بودند، مؤيد يکی از اين دو ُبعد  بوده    استرهائی اسيرانی که ق

_  به خاطر انحراف ذهنيـت عـامه ازاصل قضيه، يعنی ارتباط سياف با دولت، در بيانيه راديويی اش کارمل
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او در مقابل ما  ما سياف را رهـا کرديم و حاال «: اظهار داشت_انجاميده» ندامت« که گويا به » سخاوتی«از
   .] .»...ايستاده

 استخباراتی سياف اين قاتل مردم و خاين به وطن؛ مستلزم - بلی خوانندگان گرامی، شخصيت سياسی
   .بررسی و کاوش بيشتر و دقيقتر می باشد 

   :» کاله باز« وحال بر می گرديم به  مسعود 
، در سرقافله )داود خان(ت خودی از آنجايی که ذهنيت خدمت به کشور شوروی و از آنطريق به دول

و در اين (غارتگران الجورد و ساير سنگهای قيمتی افغانستان، يعنی مسعود به نيروی مادی مبدل شده بود  
،  استعـداد و مهـارتش را در )پيشی گيرد» لوامشر صاحب« راستا آروزی هميشگی وی اين بود تا از پدرش 

و از اين آزمــون . به نمايش گذاشت) امريکائی(اصلی  » مسلميناخوان ال«سر کوب و از همپاشی بخشی از 
  . پيــروز بدر آمد 

 مـاموريت  ،)»...اخوان«  گروپ گرفتار شده ی نخستين( در اين گرفتاری اولين موفقيتشبا در نظرداشت 
د، و از را در پنجشير زيـر نظـر  قرار ده» ...اخوان« به وی محول شد، تا حرکت واکنشی  مسلحانه دومی

  .تعداد افـراد مسلح و ارتباط آنان با اهالی پنجشير و پاکستان، اطالعات موثـق در زمينه بفرستد
حرکت های مسلحانه، غير از پنجشير، در پکتيا، لغمان، ) ١٣٥٤( در خور توجه است که در همين سال 

و . اطعيت سرکوب گرديدننگرهار و سـرخرود، نيز تدارک ديده شده بود، که از جانب دولت به شدت و ق
  . شماری از آنان دستگير و اعدام شدند

در ساير واليات کشور چه کسانی نقش » ...اخوانی«تا کنون برمال نشده ،که در به دام  انداختن شورشيان 
  .درگرفتاری آنان،  تا چه حـدودی بوده است» قهرمان مسعود« و مؤثريت . داشتند

در پنجشير به شدت » ...اخوان « استخبارتی  دقيق مسعود، حرکت مسلحانه     سر انجام، در اثر فعاليت های
 گروپ چريکی نو پا و کم تجربه  ما : " بيائيد به فرموده ی خودش در  اين زمينه توجه کنيم.سرکوب شد

 دوصـــد تــن از « ؛ »بشدت سرکوب شد و من با عده ای ديگر مجبور به هجرت شده به پاکستان رفتيم
    »هضت جوانا ن مسلمان توسط پوليس داود خان دستگير و به زنـــدان افتادنداعضای ن
يکی از خويشاوندان من به خانواده ام  خبر  ... " : باز هم در همين رابطه لب به سخن می گشايدمسعود

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

 روسی يعنی مسعود،  در اين گرفتاری اعضای اخـوان المسلمين      بلی خوانندگان گرامی ، قافله ساالر 
،  نقش اصلی  که برای فروش افغانستان به  امپرياليزم امريکا  کمر بستـه بودند، »نهضت جوانان مسلمان«

در واقع _ خطور هم نمی کرد، که روزی  ازترس طالبان وحشی» مسعود نابغه« درآن سالها در ذهن {داشت 
حفظ صدها ميليون دالری که از راه  غارت  ثروت های عامه و تاراج دارائی های مردم، و مزد وطن فروشی 

به خداوند مالی و سياسی اخوان،  يعنی  امپرياليزم امريکا،  پناه  ببرد، و همين  _ اش به چنگ آورده است
برساند و زنجير گردن » شهادت«وی را به » ناجوانمردانه«ردد که بادارش،  امپرياليزم روس  تمرد  سبب گ

مقامات مسئول اين عمليات سرکوب و گرفتاری ، غرض پيشگيری .  }... داره اشرا به دست فهيـم وشرکا بدهد
کائی در پاکستان، امري» ...اخوان« ، از گزندی سوء ظـن رهبران فراری )مسعود(و وقايه اجنت مخفی شان 

نام جديدی که داود خان بر دستگاه مشهور و (» مصئونيت ملی« شايعـه تعقيـب و پيگرد وی را،  از شيپور 
وامثال آن پـف کردند، که گويا دولت در صدد گرفتاری اين جوان )  گذاشته بود»   ضبط احواالت«مخوف 

  .، نيـز برآمـده است )»اخوانی  خطرناک«(
» اخوانی«آينده ی شان از سوء ظـن » قهرمان«مسعود ؛ امـا اينبار، نه تنها به سبب برکنار ماندن      مسئولين 

کرده از چنگ پوليس داود خان ، به » فرار « و »  اخوانی خطرناک« های تمدن بر انداز، ويرا در قالب 
 در  I.S.I.ی بعدی توطئه گران را توظيف کردند، تا از تصاميم و پالنها» قهرمان«پاکستان اعزام داشتند؛ بلکه 
  .اطالعات دقيق به چنگ آورده؛  به مرکزش گزارش دهـد) در آينده(سرنگون ساختن داود خان 

  
  :»تاکتيکی « ده همکاری ــاز مرکز پوليس پاکستان ، يا وع» فرار«  _ ١٣

  
 در انجنير جان محمدکه ) معلوم نيست توسط کی؟(     مسعود بعد از مدتی اقامت  در پاکستان اطالع می يابد

 در داود خانرا نيز منحيث اجنت ) مسعود(، نه تنها خود و دوتن ديگر؛ بلکه او  .I.S.I زير شکنجه مامورين
  ). انجنير جان محمد را حکمتيار قبال شناسايی کرده بود( ،  افشا نموده است »...اخوان«ميان 

عود در مورد مطلب ای که در باال تذکار يافت ، با احمد شاه مس» فرزان«به يقين که مصاحبه احمد شاه 
  :ذهنيت کاوشگر خوانندگان  را به خود معطوف  خواهد کرد

   : ســوال فــرزان از مسعود     
چيز های گفته بود، در نتيجه شما و » ذوالفقار علی بوتو«گفته می شود در پاکستان، حکمتيار از شما به  «

ن دستگير کرده و شما از چنگ پوليس فرار کرديد و به کابل برگشتيد ، انجنير جان محمد را پوليس پاکستا
  »سرنوشت انجنير جان محمد چه شد؟ 
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   ):مسعود ( پاسخ  قهرمان دروغگويان        
انجنير جان   در همين زمان بود که " استاد ربانی را بايد از جمعيت بيرون کنيم " : می گفتحکمتيار... «
  انجنير جان محمدثه همه ی ما را تکان داد، در پی اين امر شايعات داغی پخش شد که گـم شد ، اين حادمحمد

صـدای اورا هم ضبط کرده بودند؛ به اصطالح با اين کار از او اعتراف گرفته .  رابطه داشته است داودبا
 » اود رابطـه دارد مسعود هـم با د  «:گفته بود  جان محمددر ارتباط بوده،)  سردار داود(بودند، که با داود 

اين جا بود که ارتباط  مــِن  قهرمان ، با داودخان بر مال « : بخوانيد(اينجا بود که به عمق فاجعه پی برديم  
مسعود نمی « :  به سران پاکستانی ها گفته بودحکمتيار. و فهميديم که توطئه چگونه شکل می گيرد) »گرديد

پاکستانی آمد آنجا، مرا با خود به ) ماشين(ر بودم که يک موتر ياحکمتمن به خانه »  گذارد ما کودتا کنيم 
 را  حکمتيارروبرو شديم ، همين دونفر) بابـر(و ) کلو(مرکز پوليس بردند، در آنجا با يک صاحب منصب 

 پی برديم وعمق توطئه  هم سر رسيد ، ما به انجنير ايـوب در همين زمان بود که. رشد و پرورش داده بودند
به همراه داشتم، چه در دو تفنگچه بايد متذکر شوم که من هميشه (را کشيديم ) اسلحه کمری( های خودچـهتفنگـ

.  و ما توانستيم از آنجا جان سالم بدر بريم پوليس پاکستان تهديد ما را جدی گرفت)افغانستان و چه در پاکستان
 گفته می شد که به دستور. گر را شهيد کرده اند و دونفر دي انجنير جان محمداين در حالی بود که با خبر شديم ،

  حکمتيارخواسته ی.   تحويل داده شده و متعاقب آن  سر به نيست شدند حکمتيار،  اشخاص فوق الذکر بهبوتو 
 و ٨٢صفحات (،!) ؟(»   آن جا ماندم ضيا الحق  من استقامت کرده، تا کودتایاين بود که من فرار کنم، ولی

  ).»...مرد استوار «٨٣
نه تنها در مصاحبه فوق با احمد شاه فرزان؛ بلکه در ) »مسعود  کاله باز«(    سر داره ی تفرقه افگنان کشور 

تمامی  مصاحبه هايش،  عامدانه تسلسل وقايع و حوادث را،  که خود به اصطالح قهرمانش بوده، برهم و 
گاهی که از .  وقايع خود داری می ورزددرهم نموده، بخشهای نامرتبط آنرا باهم بخيـه زده، از ذکر مشخص

و ی می داند که چطور ناهم آهنگی و نقيض . يک مطلب صحبت ميکند، دفعتًا مطلب ديگری را به ميان ميکشد
گويی گفتگو هايش را با تردستی زبان   بپوشاند؛ درست، مانند مداری پاکستانی که در هنگام حرف زدن در 

د ،  دفعتًا سيخ هايش را از تـوبره برکشيده، آنها را به تماشاچيان مبهوت مورد حلقه های آهنی دست داشته خو
شده اش نشان می دهد، و با زبان بازی از فرود بردن  سيخها، در لب و رويش حرف می زند، تا خدعـه و 

  .تردستی اش، در باهم آميختگی حلقه های آهنی؛ افشا نگردد
که در کارش وجود دارد، از بيان مرتبط و تاريخوار به خاطری خدعه و نيرنگی  » قهرمان مسعود «

حين صحبت باالی انجنير جان محمد، در يک لحظه از ُچغلی حکمتيار به پاکستانی ها در . وقايع می هراسد
بدون آنکه متن جمله اشرا برای شنونده . مورد خودش، که گويا نمی گذاردکه حکمتيار کودتا کند، گپ می زند

 از بودنش به خانه ی حکمتيار و  آمدن موتر پوليس پاکستانی و بردنش به مرکز پوليس سخن باز نمايد ، دفعتًا
اجازه بدهيد، از پريدن غير مترقبه ی زاغچه ا ی زبانش،  از اين شاخچه به آن شاخچه ؛ بگذريم و . می زنـد

  :به موضوع به اصطالح فــرارش  بپردازيم
که يکی از _،يعنی جنرال بـابــر  .I.S.I فرد بسيار بسيار مهم      در مرکز پوليس که يک صاحب منصب، و 

مسعود   به نزد آنان برده می شود؛ .  حضور داشتند_موره های اساسی مداخله پاکستان در افغانستان بوده است
معلوم نيست ). !(اما از طرف  گارد محافظ جنرال بابـر و ساير موظفين مرکز پوليس، تالشی نمی شود

انجنير ايوب، (در برابر آندو ايستاده و يا نشسته ؛ انجنير ايــوب چرا و چگونه سر می رسد؟ » زرگمسعود ب«
چه اتمسفيری در ...)   اجازه دارد هر زمانی خواسته باشد ميتواند  نزد جنرال مقتدر پاکستان برود I.S.I عضو 

پی » عمق فاجعه«شده ؟ که هر دو به آنجا ايجاد شده؟ چه  موضوعاتی مطرح گرديده؟ و چه کلماتی رد و بدل 
که نسبت به مسعود تازه، کار _می برند و قادر می شوند در حضور دو عضو ارشد و بلند مقام ارتش پاکستان

را در ذهــن شان » تهلکه«فرار از آن _هزار بار   در مسايل جاسوسی و ضد جاسوسی کار کشته ترند
شايد مريدان بگويند رمز و رموز قراردادی در ميان بوده    ( سانند طراحی نموده به همديگر با ايما و اشاره بر

که رد و بدل آن رمز  و رموز، ميان مسعود و ايوب از سطح درک و ديد جنرال بــابــر و آن صاحب منصب 
ا تفنگچه هايشان را می کشند و از مرکـز پـوليس پاکستان که آمد و شد افراد ر). پاکستانی خيلی بلند بوده است

است،  نه يک » جمادار«يک » بابر«تو گويی   . گونه  فرار می نمايند» دهرمندر«شديدًا زير نظر دارند، 
جنرال، که به خاطر حفاظت از گزند آفتاب سوزان در زير چپری پناه برده و با بی حالی و بدون احتياط بر 

، در حالی که سـوتـه [ تنبان ملکی چوکی چرک و لقه ی چوبين لميده است ، و پوليس ملبس به کرتی رسمی و 
ای  چرکين و چرب را در ميان انگشتانش نگهداشته،  و انرژی اندکش هم به پايان رسيده، و از همين سبب 

را ندارد، وی را با خود به زير چپری می آورد،  بعدًا ايوب هم » مسعود کج کاله«حوصله تالشی  جيب های 
، جنرال بابر، ]هر دو  يارغار ، تفنگـچه های خودشانرا می کشند . بدون اينکه تالشی شود، سر می رسد

و تهديد شانرا . به دست پاکستانی از مرمی تفنگچه های آنان می ترسند) چماق(صاحب منصب و پوليس سوته 
کاله «جدی می گيرند و بابر  با اشاره ی چشم  به پوليس می فهماند که به آندو فرصت   فرار دهد که بعد ها 

  . را به حيرت اندر سازدچنگيز پهلوانبتواند با قصه فرارش »  باز
تا سـه سال » مسعود بزرگ« ، و... هم، قضيـه توسط  پوليس پاکستان دنبال نمی شود» فــرار« بعد از 

تا اينکه فکر بازگشت به ميهن را  . ديگر بدون دغدغـه ی خاطر احساس مصونيت نموده در آنکشور می ماند
  .در ذهنش بيدار می سازد) 1977یالچهارم جو(لحق کـودتای ضياا
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چگونه شماری از » آمرصاحب«گونه ی  » رامبو«      از اين ميگذرم که ترسيم قصه ی به اصطالح  
هواداران خارجی و مريدان داخلی  نيت به خيـر و سـاده انديش ويرا برای لحظه ها دچـار هيجاناتی آميخته با 

  . ماهيت مسئله بپردازمحيرت نموده ؛ بهتر است به
 اجنت داودخان مسعود را که مانند نير جـان محمدجان پاکستان،  .I.S.I        حکمتيار، قبل از فروش خودش به

 را به دور .I.S.Iبعد از اينکه  قالده ی خدمت به .  ، در جريان فعاليت های جاسوسی، شناسايی کرده بودبود
اش به پاکستان » صادقانه« کند، انجنير جان محمد را فدای تثبيت خدمت گردنش می بندد و به آن افتخار هم می

انجير موصوف زير شکنجه های وحشيانه پوليس . نموده،  نامبرده را به چنگ پوليس آنکشور می اندازد
نهايت بيرحم پاکستان تاب نياورده، اعتراف می کند که با سردار داود  ارتباط دارد و تماس احمدشاه مسعود با 

مسعود توسط پوليس پاکستان گرفتار ميشود، و از اجنت بودن و ارتباطش با . داود خان را نيز افشا می نمايد
، وعــده هر )استخبارات وزارت دفاع شوروی (G.R.Uسردار داود انکار می کند؛ اما بر طبق پالن داده شده ی 

به سازمان استخبارات پاکستان در زمينه سرنگونی دولت داود را ) در اصل جاسوسی(»  همکاری«نوع 
)I.S.I. (از جانب ديگر ضمانت بسيار معتبر رهبر مکاره و وجدان مرده جمعيت رهزنان، يعنی . می دهد
بر اين وعـده ی همـکاری _  مسجل است .I.S.Iکه عضويت نامبرده در  _ ايـوبو انجنير» استاد ربـانـی«

قهرمان «از همين سبب است که .  ، آنـرا به اعتبار می رساند پاکستان ُمهــر تــايـيـد زدهI.S.I.مسعود با 
برای ) در واقع جاسوسی(» همکاری«  اشرا به جای  تعهد  قصه گک ساختگی فـرار فلمی گونه، »مسعود

اما درشوروی و ؛سازمان استخبارات پاکستان؛ تبليغ کرده ، و باخيال راحت سه سـال ديگـر ظاهرا در پاکسـتان
  ). *. ( ديگر می روديا کدام کشور

در اين . تمرينات آدمکشی می بيند» اتـک«مسعود در کمپ های آموزش نظامی ؛ منجمله در کـوه های 
و مدتـی در .  برای کسب آموزش عاليتر نظامی از طرف پاکستان به کشور ترکيه اعزام می گردد«راستا 

نظر کارشناسان  کارکشته  آنکشور به زير ...) معلوم نشده چرا در وزارت دفاع( وزارت داخله آنکشور
 نقل به مفهوم از فردی که بنا بر مشکل ويزه به وزارت داخله ترکيه  (. »آموزشهای پيشرفته نظامی آشنا ميشود

مراجعه کرده و  مسعود را  که مصروف کار درآن وزارت  بود، ديده و با شناختی قبلی که هر دو باهم  
گوينده مذکوراز تاريخ مالقاتش  بامسعود در . کمک برای آن فرد کرده  بودداشتند، مسعود پيشنهاد هر نوع 

نگارنده تا کنون موفق نشده، به اين راز پی ببرد که مسعودکدام  سالها  نه در .ترکيه خود داری کرده است 
 هايش در غياب مسعود، وابسته.  پاکستان و نه در افغانستان   يعنی در کشور سومی  و ياچهارمی بوده است

  .  )در پاکستان، وی را در افغانستان و يا بر عکس نشان ميدادند 
 با ١٣٥٧ ثور٧ تا کودتای بد فرجام G.R.Uمطابق دساتير) »مسعود نازنين«(روسی » ...اخوان«      سر داره 

I.S.I.»  کشيده، از آن تاريخ ببعد خودش را از چنبر نفوذ سازمان استخبارات پاکستان بيرون . دارد» همکاری
  .از استقالل و عدم وابستـگی با پاکستان دم می زند

     سوسيال امپرياليزم  شوروی، که خيال غارت و چپاول دو باره ی کشور ما را در سر دارد،  بعد 
و » جمعيتی«ازتعويض پيهم چاکران گوش به فرمان خلقی، پرچمی، خادی، سازای اش،  سر انجام  اجيران 

که عمدتًا به يکی از اقوام شجاع افغانستان تعلق اتنيکی داشته و از ساليان متمادی  _ی خود را»شورای نظار«
همسويی (در تبانی و همسويی _بدينسودر عقب منافـع آنـان ماهيت  سياه و ارتجاعی شانرا پنهان داشته اند

وز  و اشغالگر با سياست استعماری امپرياليزم  متجاوز، جنگ  افر) ظاهری و مؤقت، تقابل نهانی ودايمی
امريکا  قرار داده، آنها را از گرداب تباهکن محاصره طالبان وحشی، مدنيت برانداز و  متمرد امريکايی 

آنانرا؛ چون بو کشان . و  داره مفتضـح و رسوای  مذکور را احياء و سازماندهی مجـدد نمود. بيرون آورد
م ارتش تجاوزگر امپرياليسم امريکا، توظيف آموزش ديده در پيشاپيش عراده های جنگی سوارکاران بی رح

لقب يافته اش، يعنی احمدشـاه » قهرمان آزاديبخش « و به مداحی و ستايشهای تهوع آور از سر بانـد . کرد
  . ؛ واداشـت _ )(.G.R.U  اين عضو  استخبارات نظامی وزارت دفاع روسيه_ مسعود

ايا ی خونبار افغانستان تقاضا می شود، تا به تراوش      در خاتمه از خوانندگان کاوشگر و متعهد در قض
که نوشتار های تحليلی و آموزنده ی ايشان _ محمود گودرزیانديشه نويسنده فرهيخته وشجاع ايران آقای داکتر

توجه نموده _ می باشد» شهروند«به ويژه در رابطه با مسايل کشور ما ، زينت افزای صفحات سايت نشريه 
  : م بيفزايند بر امتنان اين قل

و » لويه جرگه « در دو شماره گذشته ، بيش از آنکه روند دگرگونی و حـاد افغانستـان را در تدارک  "     
زمينه سازی آشکار و پنهانی که در اين باره صورت  می گرفت، دنبال کنيم، به زد و بند های پنهانی و پشت 

 به گمان من دانستن اين .ها دسترسی ندارند پرداخته شدپرده ای که مردم کمتر از آن آگاه می شوند و به آن
  زيرا بسياری از آنچه در روند های آشکار رخ می دهد  و همگان از آن آگاهی .روابط پنهانی بسيار مهم است

در اين گذار ، از بسياری . می يابند پياده کردن نقشه هايی است که بسا از دهه ها پيش طرح ريزی شده است
دستهای  . چون ُمهره های عرصه شطرنج  بهره برداری می شود_ بويژه جهان سوم _ جهانشخصيت های 

، در حالی که اين پنهان با اين مهره ها بازی می کنند و گهگاه بر آنان پوشاک قهرمان آزاديبخش می پوشانند
غ بسياراست که هنوز با  دري  .مهره ها دانسته و يا نداسته جز انجام دهندگان طرح های از پيش پرداخته نيستند

همه تالشهای روشنگرانه ای که در بر گرفتن پـرده از  اين بـازی ها می شود ،  بسياری از روشنفـکران 
جهان سـوم ، باورمند به آزادی های جامعه های پيشرفته و سرمايه داری جهان، سـاده دالنه می پندارند  که اين 
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ن انجـام شـده و امــروزه ديگـر پيشبرد چنين طرح ها و نقشه ها گونه بازی ها تنها در دوران استعمار کـه
 "  ❏  ❐  ❏). 2002 جوالی 12مورخ  ٧٠٠شماره »  شهروند«بر گرفته از سايت (  " انجام پذير نيست 
                                                                                              ✪✪✪✪✪)2002اپريل–١٣٨١ثور ( - "بريالی دربابايی

  
 ***************************************************************  

  
برای مذاکراتشخص "  نوشت که مسعود ) اوگونيوک ( آرتيوم بوروويک در مجلهء روسی )  ١(« )   *(

ی مسعوديکتعداد زياد تحصيل ، وی اين معلومات  را نيز ارائه کرد که در مرکـــز قوماندان) مساعدی بود
شايعاتی وجود دارد که مسعود خودش " يافتگان  اکادمی نظـــامــی بــرونـــز شامل ميباشند، وی عالوه کرد که

جنگ مقدس ، فتح نامقدس ، چشم ديدی از : " منبع ." نيز در اين اکادمی تحت نام مستعار تحصيل کردهاست
، ص ١٩٩٣ناشر ريجنری گيت وی، سال : واشنگتن .  کورت لوبکاثر" جنگ مخفی سی آی  ای درافغانستان

 شوروی، ياداشت آرتيوم بوروويکاثر پال کوين ٤٠بمنظور ثبوت بيشتر قرار داد مخفی مسعود با فرقه  .٢٥٠
 ١٩منتشره ساينس مانيتور، مورخ "شوروی ها دشمنان افغان خود را در آغوش ميگيرند" جـج را بعنوان 

  ». حظه کنيد، مال١٩٨٨اکتوبر 
 در شهر باستان صورت گرفته بود،   سودوپالتوف، کارمند ١٩٩٥ اگست١٤در مصاحبه ايکه بتاريخ ) ١(« 

مسعود برای : "   ، مولف آثار و پروفيسر تاريخ در پوهنتون ماسکــو مطالب ذيل را بيان داشت KGBسابق 
امی بــرونــز تحت يک نام مستعار همرای ما در افغانستان يک مجرای عقبی بود، او همچنين در  اکادمی نظ

توسط آرتيوم بوروويک ) اوگونيوک( اين مطلب در نشريه . چند نفر از ياران نزديک خود تحصيل کرده بود
 مترجم –مقصد دورهء تحصيل مسعود در شوروی است ( راجع به تاريخ های مورد بحث . گزارش يافته است

  ».  بوده باشد١٩٨٥ يا ١٩٨٣ من اطمينان قطعی ندارم شايد در سال) 
 قشون شوروی برای مدتی همکاری ٣٤٥واستروتين عالوتا متذکر شده بود که قوای هوائی نمبر « )    **(

بسيار نزديک با احمد شاه مسعود بر قرار ساخته و بمعيت او گروه های مجاهدين را که برای تنظيم های ديگر 
شوفيلد، نخبه های شوروی، ص : نگاه (  بودند، نابود ساخته بودندکار ميکردند و دشمنان درجه اول مسعود نيز

" دگروال واستروتين اين گروه جمع آوری استخبارات تحت نظر فرانزگلينسوويــچ را ). ١١٤-١١٣
نام  گذاشته بود که بعد از گذشت ماها به حيث يک بازوی بسيار با کفايت جمع آوری استخبارات برای "شاملون
اين گروه مشتمل بر فارغ التحصيالن پوهنتون يا انستيتوت های شوروی بوده . رز نموده بود  تبا٣٤٥قوای 

اکثر شان در سنين باالتر از بيست سالگی قرار داشته عمدتا ازبک يا تاجيک بودند ولی السنه پشتو، دری و 
وائی سالويک، شناخت آنها بفرهنگ و کلتور  مردم افغان، بمقايسه صاحب منصبان ه. هندی را نيز ميدانستند
  ». بمراتب بهتر داشتند

سياست روسيه در ماورای قفقاز، آسيای مرکزی و "   کتاب  ٦١ و٢٩-٢٨-٢٧متن فوق از صفحات (  
 به ترجمه داکتر سيد خليل هاشميان، ناشر مجله آئينه ١٩٩٦اثر نويسنده بروس ريجاردسن مارچ " افغانستان

  . )شده است_ شد که مطابق اصل می با_ افغانستان نقل 
ارگ " ضبط احواالت " يک تن از همين  مخلصين داود خان يعنی محمد امان پنجشيری که عضو) ***(

شاهی بود و در حلقه دوستان جنرال عبدالملک عبدالرحيم زی  وزير مقتدر ماليه و اقتصاد ملی  نفوذ کرده 
محمد امان پنجشيری مطالبی را در .  بودبود، زمانی که عبدالرحيم زی غرض مسافرت رسمی به امريکا  رفته

مورد  جنرال نامبرده به داود خان گفته بود که بعد از عودت وزير ماليه به کشور، همين امر موجب  
در رابطه با همين  { . از وزارت ماليه و اقتصاد ملی و حبس وی گرديده بود" جنرال ملک خان" برکناری

 يک تن از پرچمی های نيمه مخفی و طرفدار داود خان بود و در که خود_ موضوع  آقای عبدالحميد مبارز
تحليل واقعات سياسی " در اثرش _ دولت پوشالی نجيب به سمت  معين وزارت معارف ايفای وظيفه ميکرد 

 ، صرفًا در مورد  وظيفه محمد امان پنجشيری نوشته که وی ٧٤و٧٣، صفحات "  ١٩٩٦  -١٩١٩افغانستان 
، " خصوصی دارالتحرير شاهی بود و درحلقهء دوستان جنرال عبدالرحيم زی قرار داشتاز کارکنان رياست"

ی که به داود خان  " راز" بدون آنکه به ارتباط امان پنجشيری با سردار داود و به نقش موصوف در  افشای 
  }.گرديد؛ صريحًا اشاره کرده باشد" ملک خان" گفته و موجب حبس

  در رابطه نقش تأسيسات و پرسنل ١٥١و١٥٠در اثر فوق الذکرش صفحاتآقای مبارز همچنان )  ****(
واز همه )  روسها(اين تأسيسات در واقع برای استفاده خودشان ...« : اتحاد شوروی در افغانستان می نويسد

  مهمتربه منظور عملی نمودن پالن های طويل المدت نظامی و استراتيژيک شان اعمار ميگرديد 
ايی  و پايگاه  نظامی شيندند، ميدان هوايی بگرام، آغاز احداث سرکسازی هرات و ميمنه و ده چنانچه ميدان هو

که اين مراکز و پايگاه . ها مرکز مهم نظامی و استراتيژيک روی پالن های سنجيده شده روسها اعمار گرديد
  .وس قرار گرفتها در زمان اشغال نظامی افغانستان ذريعه روسها کامال در اختيار قوای اشغالگر ر

در دوران اشغال نظامی شوروی بعضی از مناطق افغانستان معلوم شد که هر استاد روسی در پــولــی 
تخنيــک کابل، هر نماينده مطبوعاتی در سفارت شوروی و هر ترجمان در پروژه های ساختمانی وظايف 

(  چنانچه الکساندر مـوژايـوف اطالعاتی را به ارتباط سرويس های جاسوسی کی، جی، بی بعهده داشتند ،
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تخنيک   اســـتاد پولیدر دورهء قبل از کودتای نظامی ثور) سفير اتحاد شوروی در اخير دوره کارمل در کابل
بود ولی وقتی روسها کارمل را توسط طياره نظامی به کابل آوردند و به رياست شورای انقالبی نشاندند کابل 

بود، بعدًا چندی قبل از برکناری کارمل موژايوف به ما سکو احضار شد همين موژايوف ديروز مشاور کارمل 
و بعد از اينکه تغيير و تبديل در کابل انجام شد و نجيب  جای کارمل را اشغال کرد موژايوف مشاور کارمل 

  ❐❐❐❐❐.»بحيث سفير کبير اتحاد شوروی به کابل آمد و عنان قدرت ادارهء افغانستان را بدست گرفت 
***********************************************************************************  

منابع وموخذی ذيل که نگارنده به آن نظراندازی کرده است ، در متن  نوشتارنيز، به داخل    قوس تذکار داده 
  شده است                                                                     

   
    " .مجاهـد ولس "    -١
  )  غبار(اثر زنده ياد ، دانشمند مبارز . جلد اول و دوم " افغانستان در  مسير تاريخ " ـ     ٢
  ) .  »راوا« (ارگان نشراتی  جمعيت انقالبی زنان افغانستان  "  پيـام زن     "-٣
    .  اثر دستگير  پنجشيری"  ظهور و زوال حزب دموکراتيک خلق "ـ     ٤
   .  دوس غوربندی ـنوشته ق"  نگاهی به تاريخ حزب دموکراتيک خلق " ـ     ٥
     .  فقير محمد وداناثر" دشنه های ســرخ "ـ      ٦
  .نوشته جنرال عظيمی" اردو و سياست " ـ     ٧
  .از جنرال محمود قاری يف ترجمه آريانفر"  افغانستان بعد از بازگشت سپاهيان شوروی "ـ     ٨
      . اثر ليا خفسکی ترجمه آريانفر"توفان در افغانستان "   ـ   ٩
   .  به مسئو ليت داکتر هاشميان"  آيينه افغانستان"ـ    ١٠
     . عشرت،"  آزمونی از نو و يا رسالتی ديگر    "-١١

    ". ميثاق خون  "-١٢ 
  .ن وانجنير توريالی غياثیاحمد شاه فرزا:به اهتمام"  مرد استوار و اميد وار به افقهای دور"ـ    ١٣
  .سليک هری سن"  حقايق پشت پرده تهاجم شوروی به افغانستان"ـ    ١٤
  .اثر بروس ريجاردسن" سياست روسيه در ماورای قفقاز، آسيای مرکز و افغانستان"  ـ    ١٥
  )ستيزمند.ن.ش".(نگاهی مختصر به پاره ای از عملکرد های  کی جی بی در افغانستان  " ـ   ١٦
  .حکمتيار" حزب اسالمی"از نشرات  "   شــاهــد "ـ    ١٧
  .از آقای مجيب الرحمن رحيمی " احمد شاه مسعود" ـ    ١٨
  .عبدالحميد مبــارز"  تحليل واقعات سياسی افغانستان  "  -١٩
  .متعهد. از داکترع" عقرب های زننده "   -٢٠
    .اثر کشککی " دهه قانونی اساسی     " -٢١

  
         


