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 "اسوال " جمعیت تحکیم وحدت برای آزادی
 بخش بیست و دوم

 
آقای نجیب  هابیستم گزارش داده بودم که در یکی از بازدیدخدمت خوانندگان گرامی در بخش 

آقای شاهی در صحبت گیرایش از . هللا شاهی بمعیت چند نفر از دوستانش نزدم آمده بودند
من از وی خواهش نموده بودم تا در . جریانات منطقه با وضاحت کامل و بالغت صحبت میکرد

برایم لطف نموده راپور را  آقای شاهی. نماید هزاره جات برایم راپوری تهیه رویدادهایبارۀ 
تهیه نمود و بنده به کسانیکه عالقه دارند از واقعیتهای زمان جهاد افغانستان در منطقه از دست 

 . اول معلومات داشته باشند اکیداَ توصیه مینمایم راپور را مطالعه نمایند
 

 0011ساعت 1982/11/1
ونجیب هللا شاهي نزدم آمده  بیگآقایون نوروزعلي ولد فقیرمحمدازولسوالي ورس، محمدامیر 

 :وري مفصلي با متون ذیل برایم دادندپورا
 بسمه تعالي

رن و بهشتي گي نصري ها و موقف فعلي سید جژازینكه در مورد ایدیولو: محترم آقاي مایار"  
در این زمینه تا جاییكه معلومات دارم شمارا  و موقف خوانین طالب معلومات شده بودید بنا  

 .درجریان قرار میدهم
ردید بعد ازمدت كم كه گایه ریزي پحزب نصر براي اولین مرتبه در عراق بنام شباب الهزاره 

ردید گخش پردید نظر بعمل كرد و نشراتي كه از جانب شان گري پاز دوران فعالیت آن س
ردید كه در نتیجه گبر علیه آن مجالس خطابه ها آغاز بیت و ثكمونیست بودن آن نزد علما ت

هن بعضي از ذاما در باطن این مفكوره در ، گردیدنجف ممنوع  ۀعلمی ۀفعالیت آن در حوز
از اعضاي شباب الهزاره در رابطه با  ۀبعد از آغازانقالب افغانستان عد. اعضاي آن باقي ماند

ردید كه كم كم اعضاي این حزب رسوا گتان ایجاد اسداران ایران بنام سازمان نصر افغانسپاه پس
در بین صفوف مجاهدین افغانستان رخنه كردند كه در نتیجه وضع فعلي و كشتار بیرحمانه 

 .توسط شان بمیان آمد
 :اما ارتباطات و عملكرد شان ازینقرار است

ژاد شمي نمهدي ها ، مخصوصاَ شتیباني میكردپاسداران ایران ازین حزب خونخوار بشدت پاه پس
اه گاه مالي و هم از نگاه بود هم از نپصاحبمنصبان طراز اول س ۀجملداماد منتظري كه از

ردید گایران توسط دولت متالشي  ۀتا زمانیكه حزب تود. قویه مینمودتسلیحاتي این سازمان را ت
ز اد یكي اژو اسناد شان بدست مقامات دولتي افتاد و نظر بهمین اسناد همین مهدي هاشمي ن

موصوف از طرف . ي داشتگاسداران نقش بزرپاه پاعضاي فعال حزب توده بوده كه در س
اد موقف ژیري هاشمي نگتعقیب دستب. گیر و تا كنون محبوس استدولت جمهوري اسالمي دست

س پ .رفتگاه ایران قرار پشتیباني و اعتماد سپردید ولي بزودي دوباره مورد گنصر متزلزل 
اه است این متحد خودرا به آساني ازدست نمیدهد و پهاي كه در بین س معلوم است كه توده یي
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ي و شوراي ارتباط و تعلیم چاریزي، كامران، احمد صفاپاه مانند اكبر پبعضي از اعضاي س
در داخل مملكت نیز خلقي ها شناخته شده و مشهوریكه تمام مردم آنهارا . نصریها را بعهده دارد

ان نزدیك و مشاورین قابل اعتماد نصریها است كه بطور نمونه شناسایي دارد از جمله همكار
 .میتوان از بعضي ها نام برد

خلقیها مرتكب هزاران جنایت  ۀیكنفر ضابط خلقي مشهور كه در دوران حكومت یك سال -1
ردیده  كه صغیر و كبیر دایكندي انرا میشناسد در آغاز انقالب توسط مجاهدین دایكندي گ

ردید و اكنون اختیار همین گمدت كوتاه حبس توسط صادقي از دایكندي رها یر و بعد از گدست
صادقي جناینكار بدست موصوف است و تمام جنایاتي را كه صادقي مرتكب میشود بدستور 

 .متاسفانه فعال  نام مذكور بخاطرم نیست. همین ضابط است
و  هاي سرسخت بود سر و یك نواسه مذكور از جمله خلقيپنجاب كه دوپارباب موسي از  -1

. وشیده نیستپكسي چدست شان بخون صدها جوان مسلمان آلوده بوده كه این عمل شان نزد هی
ارباب موسي مذكور در سال دوم انقالب توسط تانكهاي دولتي تا مركز بامیان آورده  ارشدسر پ

بتعقیب نجاب آمد  پوقتیكه موصوف به . دروطن بودپملي  ۀشد و هدف از آوردن آن ایجاد جبه
ه وري از مجاهدین در كابل مواصلت كرد كه موصوف بخاطر فعالیتهاي ضد اسالمي  بپآن را

ردید تا بعد از محاكمه بكیفر گور مذكور از طرف شورا حبس پهزاره جات آمده كه نظر باین را
ردید و حال یكي گاما بعد ازمدت كم مذكور بوساطت نصریها از حبس رها . اعمال خود برسد

ول ولسمیباشد و ف رتقریبا لیدران نص ۀاز جمل نجاب است و پلي واعال  بعد از سقوط شوري مس 
سر عینك فعال  در اردوي خلقي صاحبمنصب پیك برادر و یك . نام مذكور ناصر عینك میباشد

 .است
 گرماب لعل در حال جنگقابل تذكر میدانم كه قبل از سقوط شوري و جبهات نصر در منطقه 

ماب رگشوري از  ۀردید و بعد ازآنكه جبهگشوري از طرف دولت بمبارد  ۀجبهندین بار چبود 
ندین بار مركز ولسوالي بمبارد چردید گل متمركز گرانده شد و بمركز ولسوالي لعل و سرجن

 ۀاین بود مشت نمون. ردید كه تلفات جاني نسبتا  كم و تلفات مالي زیاد در قبال خود داشتگ
 .ین قبیل موجود است كه نمیشود همه را تذكر دادخروار لیكن موارد زیاد از
امیكه بهشتي گرن و بهشتي بسیار نامناسب است، زیرا در هنگدروضیعت فعلي موقف ج

خره از دست آنها تا اینكه با آل رورش دادپكانترول تمام هزاره جات را بدست داشت نصریهارا 
زیر كنترول  لي ناهور نیز تماماَ اكنون ولسوا. شكست خورد و تمام مناطق بدست نصریها افتاد

یرد گناهور كه بیشتر ازنصف ولسوالي ناهور را در بر می گرن نیست، زیرا دو منطقه بزرگج
اه ایران بوده و غرض پتحت كانترول شیخ محمد حسین ناصري است كه مذكور نیز از جمله س

هشتي حالت رن و بگدر حال حاضر ج. ذشته بهزاره جات آمدهگصدور انقالب ایران سال 
رن نزد ملت محبوبیت دارد اما گه جچرگ. دفاعي دارد كه فكر میكنم بیشتر از یكماه دوام نیآورد

ون چشتیباني ازایشان نمیكند، پبخاطریكه بهشتي سخت نزد ملت منفور است بآن لحاظ كسي 
ومردم از بهشتي نفرت  یسازد علت نفرت مردم هم همین استرن بهشتي را ازخود دور نمگج
بهشتي ناداني وي و هراسیكه از ایران دارد . است ردیدهگرد كه مذكور سبب تسلط نصریها دا

 .ردیدگدر مقابل نصریها اقدامي كرده نتوانست و موفقیتهاي نصیب نصریها 
بعد ازآنكه شوراي انقالبي اتفاق اسالمي افغانستان تحت رهبري سید علي بهشتي بمیان آمد در 

ري انتخاب وتجربه از جمله سران قوم و دانشجویان  بعضویت شابتدا یك تعداد اشخاص با 
شتیباني مردم اعم از خوانین پیشرفت بود و از پردید كه واقعا  شوري خیلي موفقانه رو بگ
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شانرا  همبستگیمعلمین و سایر مردم برخوردار بود وحتي بعضي برادران ازبك و ایماق 
 .بشوري فرستاده شداني از طرف مردم ایماق گبشوري اعالم ونمایند

ر بهشتي از محبوبیت گردید مگسترش نفوذ شوري میگراي ملت سبب چون وچاطاعت بی
هرقدر كه بهشتي به نفوذ شخصي خود . شوري سو  استفاده نموده بقدرت شخصي خود میافزود

 ۀرفت زیرا بعضي كارهاي انجام میداد كه خالف ارادگمیافزود بهمان اندازه از ملت فاصله می
ان منتخب ملت را موقع نمیداد تا روي مسایل جهاد مشوره نموده  گبود از جمله نمایند مردم

نظرات شخصي خودرا كه آنهم بنوعي بخاطر تحكیم . وبعد از غور و مداقه به تصویب رساند
نادان  كه از انقالب  ون یك تعداد افرادچ. ودش بود بر مردم تحمیل مینمودخموقعیت شخصي 

شوري نیز  رئیس. ندوش بفرمان بهشتي بودگري نمیدانستند گیزي دیچ ئیسرو حكم  گتفن ءجز
دارانش كه همه بیسواد و نادان بودند از دستورش بهتر اطاعت نمایند كدام گبخاطر اینكه تفن

 .ردیدگضوابط و كانترول بر آنها نمیكرد بنابر آن زمینه براي بي بند باري و ظلم مساعد 
ان قوم كه عواقب عملكرد بهشتي را درك میكرد بجایي گیره بزران ملت و غگاعتراضات نمایند

ان كه ازین طرز كارخسته شده گردیده وآن عده نمایندگاین مسایل سبب دلسردي ملت . دینمیرس
 .بودند بنوعي خودهارا از شوري دور ساختند تا در آینده شریك جنایت نباشند

ند از اعمال نادرست بهشتي تقدیر و ر نصریها كه سخت در شوري نفوذ كرده بودگازجانب دی
انه گبین شوري وملت را توسعه بخشند كه این عمل نصریها ی شتیباني میكردند تا بتوانند فاصلهپ

ریكه قابل یادآوري است ترس وجبن بهشتي از جمهوري گیزي دیچ. عمل موفقیت شان بود 
تفهیم كرده بود كه خمیني د، زیرا نصریها به بهشتي طوري وعلمیه قم ب ۀاسالمي ایران وحوز

نایب امام زمان است و انقالب اسالمي ایران تا ظهور حضرت مهدي اخر زمان ادامه دارد 
بنابر اطاعت ازفرامین امام خمیني واجب است و كسیكه با این انقالب و حكومت جهان شمول 

بود و یر این عقیده ثبهشتي سخت تحت تا .رددگاسالمي مخالف واقع شود حتما  نابود می
 گنصریهاي زیرك این نقطه ضعف موصوف را بخوبي درك كرده بود هرلحظه این زن

 جزءوش بهشتي بصدا مي آوردند و هم برایش دیكته كرده بود كه انقالب افغانستان گخطررا ب
ر اقشار موقع داده گقالب اسالمي ایران است و این انقالب انقالب روحانیت است و باید بدیناز ا
ي شانرا از طریق االنهپر گبود و از جانب دی گكه از یكطرف با نصریها درجن بهشتي. نشود

ان را عمال امریكا گون ایران خوانین و بزرچ. ردیدگر تطبیق میگشوري یكي بعد از دی
 ءمتهم میساختند روي آن ملحوظ بجز مچرپمیدانستند وهمه دانشجویانرا به شعله و خلق و

ر اشخاص فكور و با تجربه گاجتماعي بكلي بیخبر بودند دی اخوندها كه از مردمداري و روابط
یها وسعت یافت كه بآساني میتوانستند ریت نصفعال ۀرا بكلي از شوري تجرید نموده و ساح

 .بهشتي را استعمال و مرامهاي حزبي شانرا از طریق خود بهشتي بر ملت تطبیق نمایند
ر از داخل گبود از جانب دی گشتي در جنفه نصریها كه از یكطرف مستقیما  با بهرسیاست دوط

شوري را تحت ریاست بهشتي نزد ملت منفور ساختند  پالنهاي شانرا عملي میساختندشوري 
ذشته در مورد عملكرد گون در چ. ه ملت هنوز هم باصل شوري اتفاق احترام دارندچرگ

در جریان  ي تاسیس شوري حتي المقدور شماراگونچگنصریها وعلل نفوذ شان در منطقه و 
ذاشته ایم بنابر آن با ذكر مجدد آن سبب ضیاع وقت شما نمیشوم و اینك از تحوالتیكه بعدا  گ

 .اه میسازمگردیده شمارا آگبوجود آمده و منجر بشكست شوري 
اسداران ایران پاه پاریزي از جمله اعضاي سپبین نصریها و بهشتي اكبر  گدر جوشاجوش جن

انقالب اسالمي را در افغانستان دارد با كسب دستورات جدید  لیت به اصطالح صدورووكه مس  
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بعد ازآنكه نصریها بهسود را . ردیدگوارد هزاره جات  1231از ایران دراواخر تابستان سال 
به  -اه ساخت جانب دایكندي حركت نمودند تا صادقي نیلي دایكندي را متوجه وظایف گیام آپاز 

یر و گنجاب از طرف هواداران بهشتي دستپر ولسوالي وي د اام. اصطالح اسالمي اش بسازد
اریزي بجرم جنایات خود در شوري محاكمه پهمه انتظار داشتند تا شاید . ردیدگبشوري اعزام 

اریزي با نصریها در تماس پر گي اعمال خود برسد، با وجودیكه بهشتي میدانست كه ااو بجز
شوري  ۀست كه موصوف دشمن قسم خورداین راهم میدان. شدت بیشتر كسب مینماید گشود جن

ون عوامل نفوذي نصریها در داخل شوري خیلي فعال بودند بهشتي را چ. ومردم افغانستان است
قم بر حذر نمود بنابرآن بهشتي جبون تنها كاریكه  ۀعلمی ۀاز مخالفت با دولت ایران و حوز

دایكندي مانع ه رفتن وي ب اریزي را تحت مراقبت قرار داد و ازپتوانست براي مدت نا معلوم 
یام خودرا بدایكندي پوبتر بفعالیت خود ادامه داد هم خمذكور در مقر شوري بهتر و اردید امگ

اریزي پوقتیكه نصریها ازآمدن . رسانید و بعضي آخوند هاي كه تا هنوز متردد بود جذب نمود
ن موقع یك نصري را شدت بخشیدند و دریگجن -اهي حاصل نمودندگو دستورات جدید مذكور آ

از والیت لعل و . شناخته شده بنام زعیمي طي یك زد وخورد خودرا بشوري تسلیم نمود
فت، گولین والیت كه عضو نصري بود به بهشتي تسلیم شدن زعیمي را تبریك ول مسگسرجن

اه كه از نصریها سخت نفرت داشتند تلیفوني با بهشتي تماس گر مردمان آگاما از جانب دی
رفتند ودر مورد اینكه زعیمي منافق است بخاطر تطبیق بعضي كارات حزبي خود تسلیم گ
ون آمدن چفت گیر و تحت تحقیق قرار داده شود، بهشتي در جواب گردیده باید موصوف دستگ

ذارید كه دشمنان گزعیمي مورد تا یید روحانیت است بنابرآن شما منا فق و ضد شوري هستید نمی
ر فشار عوامل نفوذي، زعیمي را مستقیما  ثبهشتي باین اكتفا نكرد به ا. دشوري خود تسلیم شو
و موصوف در مدت بیست روز توانست قوماندانهاي شوري را كه  بداخل شوري فرستاد

آخوندها بودند بعضي شانرا با دادن رشوت و برخي را از كرامت خمیني ترسانده جذب نمود 
شوري حمله نمود وقوماندانهاي  ۀصریها باالي جبهریها در تماس شده یك شب نصن ۀس بجبهپس

قیله بدست نصریها افتاد و ث هار میلچردید، هفتاد میل سالح خفیفه و گآخوند شوري تسلیم 
 .یوستپنصریها  ۀقوماندانهاي شوري با زعیمي بجبه

له و بیتفاوتي بهشتي در مورد تضمین كنند  ردید وگان زعیمي سبب مایوسي شدید مردم گاین مس 
ید ازین گبعضي از قوماندانهاي شوري كه واقعا  با نصریها در تضاد بود و مردانه با آنها میجن

له سخت متا   از بهشتي تقاضا بعمل آمد كه بعضي آخوند هاي كه آمدن زعیمي را . ردیدندگر ثمس 
تایید كرده باید محاكمه شوند لیكن بهشتي درجواب اظهار نمود كه در مورد روحانیت بي 

ید موقتي همه از بهشتي نا ا. امي شود نزد امام خمیني و قم بدنام میشود واین كار را نمیكنداحتر
كردن در  گعالقه نشان ندادند همه این واقعیت را درك كردند كه معني جن گر بجنگردید دیگ

 .بهشتي خود كشي و بدنامي در تاریخ است ۀجبه
ارد قبل ازینكه وحتي در بسیاري م بعد ازآن در اندك برخورد جبهات شوري شكست میخورد

تبلیغات هم از جانب نصریهاي خارج و . ردد جبهات شوري صحنه را ترك مینمودگاغاز  گجن
ي گهم از جانب نصریهاي داخل شوري ادامه داشت و بهشتي هم در هوا ودر عالم خیال زند

وارد نكرد براي الیسي مذكور پكترین تغییري در چیهم و مكرر جبهاتش كوپشكستهاي . میكرد
تا . مردم شكست شوري محقق شده بود تنها خود بهشتي بود كه كمتر حقیقت را درك میكرد ۀهم

وضیعت ادامه یافت و درهمین زمان نصریها تغییر سیاست داده از داخل و  1231خزان سال 
له از طریق صلح خاتمه  مه مصلحین ه. یدا كندپخارج بر بهشتي فشار وارد كردند كه باید مس 
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اریزي نیز كه نماینده جمهوري اسالمي است باید در این مجلس صلح پروحانیت باشد واكبر 
بهشتي . این خیرخواهي نصریها بخاطر این بود كه تمام آخوندها را جذب نموده بود. اشتراك كند

باین امید كه مالها از شوري و شخص خودش  ذیرفت وپیشنهاد را پنیز بكمال خوشي این 
یكنند كه البته آخوندهاي شیطان هم برایش وعده داده بود كه صلح را بنفع شوري شتیباني مپ

، حصه اول و دوم بهسود، گنجاب، یكاولنپخاتمه میدهند بنابرآن بنام طلبه هارا از ولسوالیهاي 
ل خواستند كه در مجلس روحانیت اشتراك گجنرناهور، ورس، شهرستان، دایكندي، لعل وس

هارصد نفر آخوند چردید كه درآن گذار گدایكندي برسنگ تخت ر مجلس مذكور د. نمایند
نان سید محمد علي چهم. اریزي مستقیما  از مجلس نظارت میكردپاشتراك كرده بودند كه اكبر 

بهشتي به . ردیده بود نیز در مجلس اشتراك داشتگاه جذب پعالمي بلخابي كه قبال  از طرف س
ر اختیار عام و تام داده بود، غافل ازینكه گدی یك تعدادعالمي بلخابي و شریعتمداري ناهور و 

 .اه درآمده اندپآخوندها همه بعضویت س
 ۀند روز نوشتچرفت بعد از مدت گردید در مجلس صحبتهاي فرعي صورت میگذارگمجلس بر

 .ردیدگت ئر كه اهل راز بودند بمجلس قراگاریزي و بعضي اشخاص دیپاز طرف اكبر 
این سه شوري . رددگه امور هزاره جات باید تحت سه شوري اداره در نوشته آمده بود ك

البته شرح مفصل آنرا . یريگهبان ، شوري نظامي و شوري تصمیم گعبارت بود از شوري ن
ي یك رفت كه نوشته روگولي تصویب این شوري به این شكل صورت . جنسا  بشما تقدیم میدارم

فته شد كه هر كسیكه والیت گذاشت و بآخوندها گشان را باالي ان اال میز قرارداده و قران عظیم
فقیه را قبول دارد بیاید قطعنامه را امضا نماید و كسانیكه ضد والیت فقیه هستند حتما  امضا 

ون چاخوندها همه بدون . نمیكنند و فهمیده میشود كه دشمن اسالم و دشمن انقالب اسالمي هستند
ر عده معدودي كه از بهشتي هوا گا. یرو ایران بودندپریت شان ثاك ونچرا آنرا امضا كردند چو

س از تصویب این قطعنامه جبهات پ. خواهي میكرد نتوانست كه درآن مجلس مخالفت كند
قطعنامه . جا بجا ماندند اه بداخل منطقه خود بودهپس فرستادند و جبهات نصر و سپشوري را 

 .فرستاده شد ردید و بهر طرفگیر ثتك
بعد از ختم . كترین استقبالي ازآن نمیكردچندها در منطقه آنرا تبلیغ میكرد ولي ملت كوآخو

نجاب آمد تا بهشتي را هم در پاریزي جانب ولسوالي پمجلس یك تعداد آخوند بهمراهي اكبر 
اه گردیده آگوقتي كه بهشتي ازینكه از قدرت خلع . شانرا عملي نمایند ۀو فیصل جریان قرار دهند

ولیس بدهات فرستاد ویكتعداد مردم را بمظاهره وادار ساخت و مردم بر ضد قطعنامه پا  شد فور
اریزي و پنجاب فرستاد تا اكبر پعالوه براین یك تعداد افراد مسلح را جانب . شعار دادند

یدانموده، وي با یك تعداد از پاریزي از جریان اطالع پاكبر . یر نمایندگآخوندهارا دست
ند نفر از آخوند به ورس آمده بر ضد بهشتي چ. ردیدگه شده  موفق بفرار اخوندهاي شناخت

ه امضا چتبلیغات را شروع كردند و برخي هم ادعا مینمود كه قطعنامه را باالي ما بزور بر
ر با نقل گبا یك تعداد آخوندهاي دی اریزيپو  وشیدپعملي ن ۀخالصه قطعنامه جام. نموده

ردید تا بااالخره در اول گب مدتي سكوت حكمفرما یبهمین ترت. شدندقطعنامه جانب ایران روانه 
والي لعل با نصریها برقرار ( گآقا بزر)برج جدي نظر بتماسهاي خاینانه كه شیخ محمد رضا 

كرده بود نصریها باالي لعل حمله نموده والیت را اشغال  و بعد از آنكه سه صد و شصت میل 
تخت  گبا والي مذكور یكجا بطرف سن ندیت را بدست آوردقیله والثسالح خفیفه و هفت میل 

ي گند جنچالبته . اه شد لشكر فرستاد جانب لعلگوقتیكه بهشتي از قضیه آ. عقب نشیني كردند
ري دست زد طوریكه مردم لعل و گرفت كه در نتیجه نصریها به تكتیكي دیگبین شان صورت 
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منطقه تان خارج سازید ما نیز شمارا بحال  ل را تحریك نمودند كه شما قواي شورا را ازگسرجن
مردم ساده دل كه خیلي ها . یریدگمردم را بدست ب ۀیكه خواسته باشید اداررذاریم هر طوگتان می

از شوري خواست تا قواي خودرا خارج نماید كه شوري نیز  نداز هر دو جانب آزرده بود
قومي را تشكیل  ۀنكه مردم كمیتنشستند تا ای ذیرفتند و نصري ها هم آرامپخواهش ملت را 

نصریها وعده نموده بودند كه بعد ازآنكه . نمودند اما دربین شان عمان نصرنیز خودرا جازدند
س پرفته گسالح را كه از لعل ( اهپس) یرد سازمان نصر گمنطقه تحت كنترول ملت قرارب

نصریها تقا ضا كردند  ندین بار ازچیدا كردند پوقتیكه ملت در منطقه حاكمیت . مسترد مینماید
بت نمیدهد بنابرآن تمام ثكه سالح شانرا مسترد نمایند ولي نصریها بخواسته مردم جواب م

ل یك گهار صد نفر جمع میشوند و در منطقه سرجنچل به تعداد تخمین گموسفیدان لعل و سر جن
س همه جانب قومي را دایر میسازد تا اسلحه شانرا از نصریها بخواهند بعد از ختم مجل ۀجلس

رم آب میشوند تا با نصریها مذاكره نموده اسلحه شانرا بخواهند اما نصریها كه از گمنطقه 
ون چ. شب فرا میرسد مردم در قریه در تكیه خانه ها تقسیم میشوند. جریان  كامال  اطالع داشتند

بیرون هر  امانصریها نصف شب مي آیند. هره داري هم نداشتندپكدام  نداشتند گي بجنگآماد
ذارند و خودشان درآن تكیه خانه كه سران قوم بودند میروند و در آنجا گتكیه خانه نفر مسلح می

هفت نفررا بقتل میرسانند كه در جمله ضیا حسیني  كه یكنفر مال است و در ابتدا بنام اسالم 
بود كشته  مكتب توحید خدمت میكرد و مرتكب جنایات زیاد شده بود اما اكنون با ملت یكجا شده

. ر كشته میشوندگند نفر دیچو  بیگوكیل، رحمان  بیگسر خادم پ بیگنان قاسم علي چهم. شد
. نده میشود تشكیالت ملت از بین میرود و منطقه بدست نصریها میافتدگراپفردا تمام مردم 

یري گر بهشتي نفر میفرستد در حالیكه در ولسوالي شهرستان نیز با نصریها سخت درگباردی
و  گل میرسد بهمین ترتیب تا آخر زمستان جنگد اما وقتیكه جبهه شوري در لعل و سرجندار
یشروي پردیده كم كم گل مسلط گدر برج حمل نصریها در لعل و سرجن. یدا مینمایدپریز ادامه گ

تا نزدیكي هاي ورس رسیدند بااالخره  1232ور پبطرف شوري آغاز كردند تا اینكه در برج 
بین شان ادامه داشت نصریهاي داخل شوري بهشتي را  گدر حالیكه جن 1232ور ث 18بتاریخ 

ردید گخش پكرد سروصداي آن بتمام نقاط  چبهشتي كو. ه ترسانك نموده فرار دادندچباصطالح ب
 ۀجبه. نظامیهاي بهشتي از شهرستان نیز شكست خورد. و روحیه مردم بكلي در شكست
نفر مسلح فرار نموده جانب ناهور  1111با تقریبا   ردید بهشتيگشهرستان نصر نیز وارد ورس 

 گدر ناهور شیخ محمد حسین ناصري نیز دو منطقه بزر. آمد و تمام منطقه بدست نصریها افتاد
فعالیت دارد كه طرفداران ناصري با فراریهاي بهشتي برخورد  هاپرا طرفدار خود ساخته بنام س

ري كه گیزي دیچ. ا به سید حسن جنرال رسانیدنمودند اما بهشتي از منطقه عبور كرده خودر
جبهات مشهور افغانستان بود  ۀقیاق كه از جمل ۀر و تاسف است این است كه جبهثخیلي جاي تا

یكار بود نصف افراد آن جبهات خودرا پرن بر ضد روسها در گو تحت قومانده سید حسن ج
 .بقومانده ناصري ترك نموده اند

نا مناسب دارد زیرا از طرف مركز هزاره جات با نصریها  رن سید حسن موقعیتگاكنون ج
اكنون . شت سرهم حزب اسالمي حكمتیار شدیدا  مداخله مینمایدپیري دارند و از طرف گدر
و برعالوه اخوانیها مردمان  مه داردارن در منطقه علدوداني و بهسود ادگبین نصر و ج گجن

رن سخت از گاكنون بهشتي و ج. آزار میدهد رن طرفداري مینمایدگناه كه از جپمسلمان و بي 
كس حاضر نیست كه دوباره بهشتي را چشتیباني را دارند ولي هیپآرزوي  خوانین و سایر ملت
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رن طرفدار شدید بهشتي گردید بقدرت برساند با وجودیكه جگكه عامل اصلي نفوذ نصریها 
 .با شرح فوق فشرده وضع هزاره جات تا كنون تذكر یافت. است
شاور بصورت مستقیم و غیر مستقیم، دانسته و نادانسته بخون ملت پجاییكه دست تنظیمهاي نآاز 

واقعي  ۀهرچمسلمان هزاره آلوده است بد نیست از عملكرد این لیدرا ن یادآوري نمایم تا باشد 
ناه بیگهاي  هچیز را از روي ظاهر فریبنده این باصطالح موسیچشان اندكي مكشوف و همه 

 .نماییدارزیابي ن
لبدین حكمتیار گقوماندانان حزب اسالمي اسالمي  ۀن غزني یك نفر سید قاسم نام از جملگدر تور

ر برایش قابل تحمل نیست گكسي دی چازینكه آقاي حكمتیار جز خود و حزبش هی. جبهه دارد
بخاطر اینكه بتواند در غزني . رن رنج میبردگبنابران از شهرت و موقعیت سید محمد ج

خودرا تحكیم نماید همیشه سید قاسم را مذكور را تحریك مینماید تا در قریه ها و  موقعیت
فتن كارت عضویت حزب رگهركس كه از . قصبات ایجاد بي نظمي نماید ومردم ازاري كند

مردم بیدفاع ازعملكرد  .رددگاسالمي سر باز میزند از طرف سید قاسم تهدید و حتي شكنجه می
ندین بار چرن هم از راه معقول و اسالمي گبارها شكایت نمودند  وج رنگكور بستوه آمده بجمذ

ذیرفتن نصایح په و نصیحت نمود اما منطق سید قاسم و حزبش از دردیگسید قاسم را مانع 
الي سید قاسم حمله  ردید باگمجبور  1231رن در اخیر سال گبااالخره سید ج. یري میكردگجلو

ر رها گرد كه مزاحم مردم نمیشود باردیپمدتي حبس تعهد سیر و بعد از گنموده مذكور را دست
ردید و بمداخله بیشتر دست زد تا گلبدین بیشتر تقویه گس از رهایي مذكور از طرف پ. ردیدگ

رن و حزب اسالمي رخ داد در گر برخوردي شدیدي بین جگباردی 1231اینكه در خزان سال 
یر گندین نفر از حزب اسالمي دستچتید و رن افگنتیجه حزب متالشي و تمام سالح آن بدست ج

اره را چردید و حزب بخاطر تالفي شكست خود در قسمتهاي جنوبي هزاره مسافر و بیگو حبس 
. یر و شكنجه نموده و حتي تعدادي را بجرم هزاره بودن اعدام كرد كه همه میدانندگدست

حات تقویه مینماید و سید اه تسلیگجات را از ن هاي ایراني داخل هزارهه روگبرعالوه اكنون 
انه كه گو اما در مورد اتحاد سه . رن استگقاسم مذكور در ناهور شدیدا  در تالش نابودي ج

را میباشد مردمان بي هدف و بي تشخیص كه بارها در گولپرا شهرت یافته و درحقیقت گبنام ملی
نام اعلیحضرت محمد مقابل سیاستها و عملكردها اخواني ها شكست خورده تنها درین اواخر از 

رم میسازد در غیر آن به اندك زمان در گظاهرشاه استفاده نموده و بنام جبهه متحد ملت را دل
زیرا افرادي كه باصطالح اهل راز شان است  -مبارزه شكست خورده ازبین میروند ۀصحن

ن ر كردپكساني اند كه برداشت شان از انقالب در مرحله اول موقعیت اجتماعي خودشان و 
نام برد كه موصوف از یاری از جمله این جنایتكاران میتوان از وكیل سلیمان . جیب شان است

نماینده هفت ملیون هزاره جازد وتا كنون صدها میل سالح را از  ثآغاز جهادخودرا بحی
ر از آقاي مجددي سوال گا. انه بنام مردم هزاره اخذ و بنوار مرز بفروش رسانیدگتنظیمهاي سه 

دارد كه از آغاز  یرسم ۀوكیل سلیمان تنها در تنظیم نجات ملي یكصدوبیست جبهشود كه 
ك بنام چكو پروگانقالب تا بحال بنام آن جبهات اسلحه اخذ كرده، آیا در داخل هزاره جات یك 

نجات ملي وجود دارد یا نه ؟ جواب آن منفي است و این حقیقت را آقاي مجددي نیز میداند كه 
نده از گراپرعالوه اینكه بصورت ب. انه استبیگنجات ملي بین مردم بكلي  در هزاره جات نام

مان یداده شده قراریكه اطالع داریم سلسالح یاری سلیمان وکیل انه به گطریق تنظیمهاي سه 
بهتر است كه تازه ترین جنایت . میل سالح اخذ ولي بداخل دو دانه مرمي انتقال نیافته 1411

اكستان مدتي كمي مجاهدین پدرین اواخر حكومت . مذكور را بررسي كنم كه همه شاهد آن است
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رام گروپدر اولین دور این . تعلیم میدهد و در ختم بهر نفریك میل سالح میدهد گرا بنام ترینن
ردید كه ازآن جمله یكصد نفر هزاره نیز شامل بود بعد از ختم گتعداد زیاد مجاهدین شامل تعلیم 

ردید ولي جناب سلیمان تمام هزاره هارا جواب داد گاكستان منظور پتعلیم سالح از طرف دولت 
گر سالح كه تا بحال بنام مردم ا. و صد میل سالح سهمیه هزاره را تسلیم و بفروش رسانید

روهك هاي ایراني نمیتوانست هزاره جات گردیده بهزاره جات میرسید گه از تنظیمها اخذ رهزا
خانه سلیمان . اه یا نصر نیست بكشدپیر و جوان را بجرم اینكه عضو سپصدها نفر  را اشغال و

رهبران نصر میرحسین صادقي تركمن و عبد العلي مزاري در . جاي مجلس نصري ها است
و. سلیمان فعالیت دارد شاور از طریق خانهپ سلیمان رفت و آمد دارد كه  ۀلین نصر بخانومس 

و حاجي محمد كه از جمله فعالین نصر  گصوف، عبدالحمید حبیبي یكاولن ۀسید سجادي از در
 .رددگشتیباني میپاست توسط همین سلیمان 

مادرش هزاره شتون هاي ارغنده بوده و تنها پسر محمد علم خان است و از پیكنفر نادر نام كه 
نماینده هزاره معرفي میشود در حالیكه نادر مذكور یكنفر  ثاست امروز توسط سلیمان بحی

شما . عضو فعال شعله جاوید بوده كه توسط داكتر ضیا جاغوري از امریكا فرستاده شده
شتون  یعني نادر شاه عالمي بكدام وجدان این حق را بخود میدهد كه پقضاوت كنید كه یكنفر 

شتون بودن و شعله پي گولسوالي هزاره معرفي كند؟ آیا شصت و مهر ساخت 11ا نماینده خودر
ر گوا رددگبودن مذكور را حذف میكند؟ بهتر است نماینده مردم هزاره از خود هزاره ها تعیین 

 .دنمایانكار  پشتون بودنشتون نماینده هزاره تعیین میشود بهتراست كه علنا  از وجود پ
انه راهي كه امید میرود بوحدت مردم افغانستان و استقالل گویم كه یگمتحد باید ب ۀدر مورد جبه

ملي  ۀایپادشاه سابق افغانستان كه پمتحد است و آنهم در صورتیكه  ۀكشور خاتمه یابد ایجاد جبه
ري هم اقدام به ایجاد گر كسي دیگبغیر از شخص شاه سابق ا. دارد در را س آن قرار داشته باشد

 .شاور نزد ملت كدام اعتباري نداردپذیر نیست زیرا لیدران پتحد نماید امكان جبهه م
ه از طرف تنظیمهاي  سه گر اعضاي لوي جرگمهم كه قابل یادآوري است اینست كه ا موضوع

ترین عامل خواهد بود گانه انتخاب شود باور كنید كه این جبهه نه تنها تشكیل نمیشود بلكه بزرگ
انه گون آنانیكه از جانب اتحاد سه چ. مقدرات مردم افغانستان حاكم سازدكه اخوانیها را بر 

انه را از گانتخاب میشوند واسطه هاي رشوت شان است آنها در حقیقت كساني هستند كه سه 
ملت تجرید نموده و بخاطر حفظ موقعیت شخصي شان حاضر است كه بدون در نظرداشت 

اول منافع و موقعیت  ۀوري استعمال نماید كه در مرحلانه را طگجهاد در افغانستان رهبران سه 
 والسالم.  خود شان مطرح باشد

ازینكه در متن نوشته هایم بیشتر نام نصر تذكریافته باید عرض شود كه نصریها كه تحت :  تذكر
. اه فعالیت میكندپیرند فقط بنام سگرفته اكنون نام نصر را نمیگاین نام مورد نفرت مردم قرار 

الني پهدف، یك مرام است منتهي روي  اه وشوري روحانیت همه داراي یكپحقیقت نصر، سدر 
 .كه دارند بنامهاي مختلف فعالیت میكنند
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علي ساكن ورس كه یكماه قبل ازآنجا آقاي نوروزعلي ولد فقیربه اسالم آباد قبل از حركت 
شتم از گذاشته شد تا بعد از بازگكردیم و قرار مختصر باهم صحبت . اكستان آمده بدیدنم آمدپب

 .و نجیب هللا شاهي یكجا ببینم بیگاسالم آباد وي را با محمد امیر
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رام من در گروپ. رفتیمگدر هوتل امبسدور اطاق . اسالم آباد شدم ۀبا یك تعداد از دوستان روان
 ۀبات كه همه شان رابطثینجا طوریست كه با استاد خلیلي، دكتر حیدر، نسیم یوسف و صفي هللا 

نمایم و امكانات همكاري مسعود را در ساختمان  اندان احمد شاه مسعود دارند صحبتبا قوم
 .متحد مطالعه نمایم ۀجبه

 
 پایان بخش بیست و دوم

 ادامه دارد
 

 

 


