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۲۰۰۸سپتمبر  ۹                                                                               ماللی موسی نظام                        

 احمد شاه مسعود، حسن شرق و بروس ریچاردسن
 به گزارشات و تحقیقات در مورد یكی از قوماندان های جهادینگاهی 

 مقدمه:   

یکی از قومانداندن از جبهۀ پنجشیر که کار روایی  «احمد شاه مسعود»امروز نهم سپتامبر و مصادف است به قتل 
در  ههای او از جوانی تا ایام قتل وی، نه تنها درج صفحات واقعی تاریخ افغانستان جنگ زدۀ ویران است، بلک

و نشرات متفرقۀ داخلی و خارجی هم اقبال نشر و ارزیابی یافته است. مضمون  بیشمار راپور ها، اسناد، معتبر
تحریر گردیده و در میدیا و مطبوعات افغانی همان ایام  منتشر گردیده است. چون  ۲۰۰۸ت در سال آتی در حقیق

حقایق حیات و فعالیت های این شخصیت شناسای تاریخ معاصر و جای پای آشکارای وی در رویداد های 
 سال قبل را ۷مقالۀ د، الزم دیده شد تا همان افغانستان عزیز و نتایج ناشی از آن، روزبروز واضح تر میگرد

 مند افغان بنمایم.یکبار دیکر تقدیم خوانندگان ارج

 متن مضمون:

یكی از مشكالتی كه جامعۀ امروز افغانی چه در داخل مملكت و چه بیرون سرحدات آن روبرو میباشد، تحریف 
دم ما رونما و تغیر وقایع وحوادثی است كه درین سه دهه جنگ، بربادی بنیادی مملكت و اوضاع رقت بار مر

گردیده است. واقعیت امر اینست كه هر حادثه و رویدادی كه در یك جامعه رخ میدهد به شمول جریانات اجتماعی 
مملكت بهر شكلی كه واقع گردد، در مجموع تاریخ  همان سرزمین را میسازد. بنابران، بدون هیچ تردید و شكی 

از بیان حقایقی كه در یك محدودۀ جغرافیایی كه دارای یك چه بخواهیم و چه نخواهیم، تاریخ همیشه عبارت است 
 .تشكیل سیاسی است، رخ داده و به وقوع پیوسته است

با وجود امكانات تكنالوژی ای جدید كه در هر منزلی موجود است كه به اساس آن حقایق  مستند و قابل قبول در 
م دیده میشود كه هستند گروپ ها و افرادی هر موضوع و مسئله ای دریك چشم برهم زدن جهانی میگردد، بازه

كه آفتاب جهان تاب را با دو انگشت پوشانیده و ووقایع مبرهن تاریخی سه دهۀ پر آشوب اخیر را تحریف مینمایند 
و با وقاحت حتی بر حافظۀ شاهدان عینی، قلم و كمرۀ ژورنالستان، عكاسان، نویسندگان، مورخین و حتی آن 

اجنبی ای كه خاطرات  عصر و زمان خویش را مستند و مشروح بیان داشته اند، خط بطالن نمایندگان و مامورین 
   .كشیده و با حلوا حلواگفتن دهان شیرین مینمایند

 

یكی از معضالت سر در گمی كه برای ملت افغان سوال تاریخ و جریانات واقعی مملكت از دوران اشغال 
فروشان خلق و پرچم تا به امروز میباشد، همانا شخصیت در افغانستان از عصر حكومات فروخته شدۀ وطن 

است. اینكه چرا دربین رهبران تنظیمی «احمد شاه مسعود»غبار پوشیده و گنگ یكی از قوماندان های جهادی بنام 
این شخصیت تاریخی از یك سو پر آوازه ترین و غوغا بر انگیز ترین و مطرح ترین آنان بوده است و از جانب 

با روابط سری ایكه با ممالك مهم آنزمان، منجمله اتحاد شوروی وقت و قوای اشغالگر آن برقرار نمود، دیگر، 
داستان تحقیقات، مطالعات، چشم دید ها، خاطرات ما مورین خارجی ذیعالقه و اوراق قرار داد ها بصورت روز 

ار چهره ای مبدل نموده است افزون، علی الخصوص درین عصر حیرت آور تكنالوژی نوین، وی را به مرد هز
كه هر روز راپوری، كتابی و رساله ای و مضمونی به السنۀ مختلفه در مورد او و روابطش با دستگاهای 

 .استخباراتی گوناگون، به نشر میرسد
در رابطه به این مباحثه دیده میشود كه قلم بدستانی هم در خارج از افغانستان بطور مداوم ولی بدون استناد و 

ئل قناعت بخش در شناخت این شخصیت آشنا، به مغالطه و كتمان حقایق تاریخی در مورد وی میپردازند، دال
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غافل ازین اند که این روش سبب میگردد خوانندۀ کنجکاو در جستجوی هر چه بیشتر حقایق كه سوال تاریخ 
سمی از منابع معتبر و آرشیف مملكت شمرده میشود، تا آنسر دنیا به دنبال نشرات مستند، كتب و رساله های ر

و امثالهم بروند..... سال های متمادی است كه اشخاصی  ۶هایی مانند كی، جي، بی  و سی، آی، ای و ام آی 
، آقای نعیم كبیر، آقای سعید فیضی، آقای ساالر عزیز پور و « امید» مانند آقای قوی كوشان، مدیر  جریدۀ 
هنورد زریاب و همكاران اناث و ذ كور ایشان در یك تپ و تالش مذبوحانه تعدادی دیگر در داخل از جمله، آقای ر

و بی حاصل در تحریف تاریخ و واقعیت های آن در مجادله اند. اینان در واقع با كتمان حقیقت و تحریف آنچه 
 را تاریخ ساخته است راهی را می پیمایند كه به تركستان منتهی میگردد.

 

ازجانب هواخواهان سر « احمد شاه مسعود»در قسمت شناخت و كار روایی های یكی از اشتباهات بزرگی كه 
به هوا و اغماض گر وی صورت میگیرد، همانا مبالغه در مورد شخصیت و كارنامه های جهادی وی است كه 

لی خكامالَ نقیض آنچه را اسناد تاریخی، شاهدان عینی، راپور های آرشیف های معتبر بین المللی وقلم بدستان دا
ارائه مینمایند، وظیفتاً عرضه میکنند. در حقیقت همین هوا خواهان غیر مسئول مسعود هستند كه بی دریغ و بی 
جهت وی را به غیر آنچه بوده، مطرح میسازند و به دهن ها انداخته و موجب كنجكاوی و مطالعات بیشمار در 

كرالقاب اولیا و پیغمبران، مقام های مذهبی محیر بارها باذ « امید»احوال وی میگردند. ازان جمله مدیر جریدۀ 
العقولی را به قوماندان مذكور نسبت داده و بروی قالیچه ای ویرا در حال پرواز به جانب بهشت تمثیل نموده 
است. همچنانكه آقای حامد علمی در رویا به بهشت مسافرت نموده و قوماندان مذكور را درطبقۀ باالترین فردوس 

مالقات مینماید. اینكه این هواخواهان افراطی قهرمان رویایی خویش را كه قوماندانی »!« از زمرد برروی تختی 
بوده است از جبهۀ پنجشیر چرا در انظار و اذهان اینگونه ترسیم نموده و تاریخچۀ آشكارای حیات وی را ازهمان 

 ،  بازهم به مقولۀ دشمن دانا و دوستطور دیگری به تصویر میكشند« گلبدین حكمتیار»آغاز فعالیتش به همراهی 
 نادان باید باورکرد.

این گروه یا بسیار شست و شوی مغزی گردیده اند كه حتی علی الرغم اثبات صد ها اثر و رساله و چشم دید    
تاریخی ساخته اند که خود « احمد شاه مسعود»شاهدان عینی به شمول یك تعداد زیادی ازبین خودآنها، از زندگی 

را دست کم گرفته اند. مبالغه و اغراقی كه درین ستان آنرا باورمی نمایند، یا اینکه مردم با هوش و بیدارافغان هم 
زمینه ارائه میگردد، باعث تتبع، تحقیق و مطالعات بیشتر در كشف و انتشار اسناد، مدارك و آثار بیشمار محققین، 

واین بیت پر معنی را به وضاحت در اذهان زنده  مؤرخین و نویسندگان داخلی و خارجی در زمینه میگردد
 دشمن دانا بلندت میكند     برزمینت میزند نادان دوستمیسازد: 

 

بازهم این گروه بعد ازگذشت هشت سال، هنوز با قاطعیت به این استناد پا فشاری مینمایند كه مسعود در اثر 
فراطی آنقدر ا «بهر دلیلی كه هست»تحریف حقایق انفجاركمرۀ عكاس عرب به قتل رسیده است. باور اینان برای 

را با خبر نگار فرانسوی كه نامبرده در عین اطاقی « محترم مسعود خلیلی»مصاحبۀ « ۱»میباشد كه حتی جریان
حضور داشت كه انفجار رخ میدهد، انکارنموده و هیچ برداشتی ازین افشاگری تاریخی « احمد شا ه مسعود»با 

قای خلیلی تصویر كمرۀ سالم عكاس عرب را که به قدرت الهی بدون انفالق، در گوشه ای نمی نمایند. ودیوی آ
بچشم میخورد، نشان میدهد. اینکه چرا چنین اغماضی در بیان حقیقتی چنین مستند صورت میگیرد، باید ازخود 

ید ننوشتند، شا« هیچ »و بقیه امیدیان در زمینۀ چنین جریان  مهمی « امید»شان پرسید. چرا جریدۀ معلوم الحال 
  آمران شان صالح را در اغماض دانستند!

اه احمد ش»سال گذشته نطاق تلوزیون آریانای كابل دراخبار پشتو ضمن یاد آوری از هفتمین سال كشته شدن 
كمرۀ عكاس عرب به قتل رسید. وقتی یك تلویزیون با »!« ، یاد  آور گردید كه نامبرده در اثر انفجار«مسعود
با اینهمه بیننده و با داشتن عدۀ زیادی خبر نگار و دسترسی به مید یای وسیع جهانی از ویدیوی مستند سویه 

و مصاحبۀ روشن وی با خبر نگار فرانسوی در نحوه و چگونگی مرگ یك شخصیت « مسعود خلیلی»محترم 
 !پاشی نمایند تاریخی مثل مسعود از اغماض كار بگیرد، باید طرفداران وی دائم بر چشم حقایق خاك

مصاحبه یی با خبر نگاری با تخلص بریالی در كابل داشت « سته سعادتشای»دیروز نطاق صدای امریكا محترمه 
« احمد شاه مسعود»از كار روایی های « باید»كه خبر نگار مذكور گویا توصیه مینمود كه نسل امروز افغانستان 

نماید و.... باالخره نطاق پرسید كه آیا از شهدای دیگری هم در « ؟»بیاموزد و روش وی را در زندگی پیشه 
افغانستان تقدیر به عمل می آید كه باید بیاید؟! خبر نگار جوان نمیداند که نسل امروز افغان با منابع معتبر امروزی، 
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 وزیون دولتی افغانستان محسوب میگردد به دفعاتقیقت تلزیون ملی كه در حوقایق را شفاف تر ازوی میبیند. تلح
 و به كرات اشخاصی را در پشت میكروفون می آورد كه در مدح و ثنای قوماندان مسعود بگویند.

ولی و اما چه دلیلی موجود خواهد بود كه هوا خواهان وی و طرفداران سر سپردۀ مسعود حتی همان سایت های 
راونی كه متعلق به شورای نظار و پرچم میباشد، هرگز و هیچگاهی قلم در دست انترنتی و جرائد و مجالت ف

نگرفته اند و از قوماندان و هیرو و قهرمان خویش به دفاع منطقی ورد اینهمه گزارشات به شمول قرار داد ها و 
 ضا بر حقایقراپور های معتبر از منابع داخلی و خارجی برنخواسته اند. آیا چنین سكوتی در حقیقت عالمۀ ر

، خبر نگار خبره و افغانستان شناس ورزیدۀ «بروس ریچاردسن»نیست؟؟ آیا هیچ قلمی نتوانسته آنچه را مثالَ 
امریكایی كه از ابتدای تجاوز شوروی تا االن مشغول ریسرچ و تتبع و نشر مقاالت و كتب فراوان در اوضاع 

 ماید؟ افغانستان میباشد، منتشر نموده با دلیل و برهان رد ن
 چنین مینویسد:« ۲» افغانستان، در جستجوی حقیقت كتاب جدید خود بنام ۱۰۳بروس ریچاردسن  در صفحۀ 

یك مكتوب صادر نموده و به تمام زیردستان خود « احمد شاه مسعود»با شوروی،  ۱۹۸۲به تعقیب موافقت نامۀ 
رام وی نبوده و آرزو داشتند كه به دشمن دستور داد كه خبر قوماندان هایی را كه از داخل گروه شان به طبق م

حمله نمایند، غرض مجازات به اطالع روس ها برسانند. این مكتوب به دست حزب اسالمی افتاده و دراخبار 
   .های پشاور به نشر رسید

ژورنالست نامدار امریکایی که راپور های سی آی آ را در مورد «ستیو كول»ارشات و خاطرات متن انگلیسی گز
و عض« گری شرون»با  دمسعوفعالیت های مسعود و مخصوصاً وابستگی های آن دستگاه را بیشتر از روابط 

ق و مطالعاتیی داشته است در آن زمینه تحقیرا كه مدت درازی « ۳» منطقهدر  برجستۀ آن دستکاه استخباراتی
هرگز  ،بسیاری از هموطنان، مطالعه نموده اند کتاب را هم کهاین بیان میدارد.  « جنگ های ارواح »  در کتاب

جمۀ نوع تر طرفانه قرار نگرفته است. البتهاز جانب هواخواها ن مسعود مورد رد و استناد و بررسی منطقی و بی
ال گردیده، در كابل هم بصورت غیر قانونی به ناقص این كتاب كه دران اخالق وامانت داری ترجمه كامالَ پام

 اصل متون كتاب مائل ومتوجه میسازد.نشر رسیده است كه  بیشتر خوانند گان تشنۀ حقایق را به 
 

در یك تعداد از نشرات خارجی « آغاز و انجام حكومت انتقالی در افغانستان»چندی قبل مضمونی تحت عنوان 
 «مرحوم محمد داود»عضو برجسته و مهرۀ فوق العاده مهم در دورۀ  ،«محمد حسن شرق»به قلم « ۴»افغانی

ویكی از عاملین كودتای منحوس ثور در دورۀ سیاه و خون باران وطن فروشان خلق و پرچم، به نشر رسید. 
درین مضمون كه جزئی از خاطرات نامبرده میباشد، به قسمتی از حوادث تاریخی و تصمیم گیری های پشت 

یگردد كه سرنوشت سازی و تغیرات زندگی مردم مظلوم افغانستان را با بازی های خطر ناكی تا پرده اشاره م
  .سرحد تجزیه خاك پاك وطن ما، به وضاحت تشریح مینماید

، آخرین گماشتۀ رژیم «داكتر نجیب»در قسمتی از یاد داشت های خویش مینویسد كه در دوران « حسن شرق»
مینامد، پوست صدارت را متقبل گردید. نامبرده بعد از  «انتقالی»اشغالگر اتحاد شوروی سابق كه وی آنرا دورۀ 

تشریحاتی در بارۀ اوضاع و تصمیمات پشت پردۀ شوروی و مقامات افغانی به اینجا میرسد كه روس ها گویا با 
یكی از « احمد شاه مسعود»پیكر مادر وطن جدا نموده و با نصب  تجزیۀ افغانستان میخواهند والیاتی را از

قوماندانان شمال ازجبهۀ پنجشیر با تحت الحمایگی شوروی، ایالت جدیدی را تشکیل دهند؛ حتی قسمتی از طالهای 
ن آ را كه قدامت« گنجینۀ باختر»را برای ایالت جدا شده اختصاص داده و آثار تاریخی ای  پشتوانۀ بانك مركزی

بیشتر از دو هزار سال میباشد و همین االن اعجاز و تحسین صد ها هزار بیننده را در موزیم  واشنگتن و جاهای 
  .دیگر جهان بر انگیخته است، طور تحفه، پیش كش اتحاد شوروی نمایند

 : داكتر حسن شرق چنین مینویسد 
".....از گفته های خالف انتظار سفیر شوروی بر می آید كه هنوز شوروی ها از حكومت انتقالی جهت باقی 

را در قسمتی از والیات شمال هندوكش به رسمیت « احمد شاه مسعود»ماندن به قدرت توقع دارند تا زعامت 
مد اح»می در صدارت گفت مارشال قوای شوروی در كابل در یك گفتگوی رس« ورانیكوف»بشناسند. چنانچه 

منظور داكتر شرق است. توضیح » در بارۀ آشتی ملی و ختم جنگ میخواهد در پنجشیر با شما « شاه مسعود
 .مالقات و مذاكره كند« ازین قلم 

وربا گ»آنهم در پنجشیر، بیگمان جز تحمیل خواستۀ « ورانیكوف»از جانب « احمد شاه مسعود»تنظیم مالقات با 
، معنی و مفهوم دیگری در بر نداشت. بناً «احمد شاه مسعود»ری قسمتی از شمال هندو كش به به واگذا« چف

 .از تن دادن به چنین سفری هرچه باداباد طفره رفتم
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نتیجۀ گفتگو با مارشال آن شد تا معاونین رئیس جمهور برخالف قانون اساسی و بدون اینكه صدارت را بجریان 
یت صادر كنند و ملیشه های تحت فرمان خاد، امنیت نسبی راه های مواصالتی و بگذارند، بوزارت خانه ها هدا

هم با استفاده از رهبران ستمی جناح پرچم مذاكره « مارشال ورانیكوف»حمل و نقل مواد خوراكه را برهم زنند و 
 ".جهت قبول كردن خواهشات وی ادامه دهند« احمد شاه مسعود»را در پنجشیر با 

جای دیگری در خاطرات خویش مینویسد كه گویا به خاطر همین خودسری ها و جنجال ها  «محمد حسن شرق»
 : از مقام صدارت بصورت شفاهی استعفا مینماید، وی چنین ادامه میدهد

"متاسفانه هنوز دو هفته از استعفای شفاهی منظور ناشده نگذشته بود كه با استفاده از تعلیق حكومت انتقالی، 
، وزیر دفاع با داشتن فرمان «شهنواز تنی»قوماندان اردوی نمبر چهل شوروی با جنرال « گروموف»جنرال 

 عازم پنجشیر« احمد شاه مسعود»وردن خواسته های آدر بر« گوربا چف»جهت تعمیل هدایت « داكتر نجیب هللا»
معاهدۀ »ه رسمی شدن آنچه كه بعد ها افشاگردید نشان میدهد كه در پنجشیر بعد از مالقات و مذاكره ب .می شوند

موافقه میشود كه والیت بدخشان، تخار، كندز، سالنگ شمالی و جنوبی جمع پنجشیر به حیث ایالت خود  «خنجان
 .گذاشته شود« احمد شاه مسعود»مختار تاجیكان تحت ادارۀ 

متضمن امنیت شاهراه سالنگ و حراست از قوای شوروی و سركوبی مخالفین حكومت « احمد شاه مسعود»متقابال 
بحیث قوماندان اردوی شوروی در « جنرال گروموف»كابل، در منطقۀ تحت فرمان خویش میشوند. معاهده را 

 ستادهفر« شهنواز تنی» به صفت قهرمان جبهۀ پنجشیر به حضور داشت جنرال« احمد شاه مسعود»افغانستان و 
 .و نمایندۀ خاص رئیس جمهور امضاء و تبادله میكنند

اما رسمی شدن و پیاده كردن معاهده ایجاب سقوط حكومت انتقالی و احیاء حكومتی را مینمود تا به اجرای این 
را بحیث رئیس كمیتۀ اجرائیۀ شورای وزیران مقرر می كنند و « كشتمند»طرح آمادگی و سابقه داشته باشد. بناً 

قبل ازینكه از شورای ملی رای اعتماد بگیرد، خود مختاری والیات شمال هندوكش را دوباره تصویب جنابشان 
ی وزیران رئیس كمیتۀ اجراییۀ شورا« كشتمند»میكنند كه خوشبختانه وكالی ولسی جرگه به تعبیر و تفصیراینكه 

 .معذرت میخواهند مقرر شده اند، نه صدر اعظم، از حضورشان در ولسی جرگه جهت اخذ رای اعتماد
پا در هوا می ماند و ازقضا حكومت « كشتمند»بناَ قانونی شدن والیت تاجیكان و والیات شمال هندوكش و حكومت 

 انتقالی از یك در، داخل و بدون اینكه در انتقال قدرت موقع یافته باشد، از در دیگری خارج میشود".
 

احمد شاه »دی در مورد حیات سیاسی و اجتماعی قوماندان حال دیده میشود كه هر سال خاطرات و مطالعات جدی
« د مسعودبنیا»به نشر میرسد كه اكثراَ نقاط مشترك آنها رابهم پیوند میدهد، اما باموجودیت تشكیلی بنام  «مسعود

و پروگرام هایی بنام مسعود شناسی و اجتماعات داخلی و بیرون سرحدات كه علی الرغم قحطی و گرسنگی و 
نی در مملكت مبالغ هنگفتی را ساالنه با برپا نمودن جشن های باشكوه برای یاد بود قوماندان متذكره به بیخانما

مصرف میرسانند، هیچ یك ازین تشكیالت و اجتماعات در مقام دفاع منطقی و ارائۀ اسناد و مداركی كه بتواند 
  .د و استدالل، رد و نفی نماید، موجود نمیباشدشمه ای ازین تحقیقات، راپور ها و چشم دید هارا منطقاً و با استنا

و ویدیوی مستند وی حقیقت ندارد، « مسعود خلیلی»اگر راپور شخص آگاهی منحیث شاهد عینی، چون محترم 
كه اوقات گرانبها و  «اعظم رهنورد زریاب»پس چرا این علم برداران و هواخواهان اغماض گر به شمول آقای 

ن سپری مینماید، آقای كوشا« ؟»برگزیدۀ خویش در تحقیق ومطالعات مسعود شناسیمصارف گزافی را با گروپ 
كه تمنیات « ویس ناصری»میباشد، محترم  «احمد شاه مسعود»كه ازعلم برداران افراطی در بزرگداشت از 

یده عق قلبی خویش را دائمی در ستایش قوماندان مذكور بیان نموده ولی هیچ نوع دفاع منطقی و معقولی ازوی را
ندارد و عدۀ دیگری كه در كلیفورنیای شمالی و دیگر نقاط پراگنده می باشند، هر گز و هیچگاهی درصدد رد 
اینهمه موضوعاتی كه بیشمار صفحات كتب، مجالت، روزنامه ها، راپور های آرشیف های معتبر بین المللی 

تواء مینماید، بر نمی آیند. باشد كه روزی منجمله سی آی ا و كی جی بی و سایت های بی انتهای انترنتی را اح
زنده باشیم و مشاهده نمائیم كه این اغماض گران افراطی ای سر به هوا دل به تماشا قدم مثبتی درین راه برداشته 

  و خدمت صادقانه و شفافی  برای صفحات تاریخ کشور و نسل امروز و فردای مملكت بنمایند.
 

 نوت :
ان، جرمن، آنالین؛ به اضافۀ افغ« نگاهی به آخرین روز مسعود.» وری تحت عنوان : مضمون محترم حمید ان -ا 

 دقیق و افشاگرمحترم مسعود خلیلی، بران کلیک نمایید. که میتوانید برای دیدن مصاحبۀآن لینک
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http://www.afghan-
german.net/upload/Tahlilha_PDF/hamid_anwari_negahee_ba_aakherin_roz.pdf 

 كتاب جدید بروس ریچاردسن خبرنگار امریكایی و افغانستان شناس خبره ، چاپ افغان رساله در كانادا بنام :ـ ۲
AFGHANISTAN : A SEARCH FOR TRUTH  برای مزید معلومات، لطفاً به معرفی کتاب از جانب افغان
 رساله یا افغان پوست در وبسایت آن مراجعه نمایید.

اثر مستند بروس ریچاردسن با ترجمۀ محترم داکتر رحیم عزیزافغان،  «اهد بجنگدمردی که نمیخو» مضمون  -۳
 جرمن، آنالین.

، ترجمۀ مقدمه  «جنگ های ارواح » بنام و فعال رویداد های مهم در منطقه ژورنایست «ستیو كول»كتاب  -۴
و عض «گری شرون»اپور های مهم از رقسمتی  توسط میرمن لیلی عنایت سراج. منتشرۀ افغان، جرمن، آنالین.

وی در آثار با اسم وی گره خورده است،  «عبدهللا عبدهللا»و  «احمد شاه مسعود» اسم  کهبرجستۀ سی آی آ را 
  .نموده است ءخویش افشا

منتشرۀ سایت دعوت و افغان،  «انجام حكومت انتقالی در افغانستان آغاز و» ـ مضمون حسن شرق عنوانی ۵
 جرمن، آنالین.
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