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گرامی سالم، سالمونه: درین جا برگی از تاریخ وطن عزیز را که صفحات آن در مقطع زمانی ایکه این  انهموطن
نامراد رقم و قلم زده شده است. نویسندگان  نوشته حکایه گر آن است مطالعه میفرمائید که با خون هزاران هزار افغان

صادقی مثل بروس ریچاردسن، ژورنالست و افغانستان شناس خبره و چندین نویسندۀ بشر دوست و محقق دیگردر تهیۀ 
این معلومات یا راپور خدمت نموده اند. من این نوشتۀ پر محتوی مؤرخ و ژورنالست امریکایی را قسماً ترجمه و 

 ات تان فرستادم و در صورت امکان با دوستان وطن شریک سازید.جهت مزید معلوم
 با عرض حرمت                                              

 صوفیه عمر

 ۷۱/۷۱/۲۷۷۲                ترجمه، صوفیه عمر
 

 توطئه به عوض خبرنگاری صادقانه
 نویسنده، بروس ریچاردسن

معمول نیست که عده ای در مورد جنگ افغان و شوروی و اشغال مملکت، یا در بارۀ یک شخصیت غیر 
معروف و جریانات سیاسی مینویسند و عمداً و دستوری حقایق را پنهان و خواسته های و منافع شخص ویا 

کتابها و مقاالت حزبی سیاسی و دولتی را درلفافۀ ژورنالیستی بیان میکنند. دیده میشود که در طول دهه ها 
زیادی در مورد بعضی از جناح اقلیت های افغانستان که با اشغالگران روسی روابط پنهانی داشته اند، منتشر 

 گردیده است که آثار شان تحت کتیگوری
شناخته شده است. از جانب دیگر نویسندگان معتبر و مورخین خبره، نوشته « توطئه به جای خبرنگاری»  

ستناد منابع موثق و مطمئن تحریر نموده، پایه و اساس آثار شان استوار بر حقایق بوده، تکیه های خود را به ا
گاه خویش منابع قابل اعتماد را قرار میدهند، تا برای خودها و سائر نویسندگان و محققین خدمتی صادقانه نموده 

 و از توطئه گری جداً اباء میورزند.
 ازآرشیف:

که ظاهراً در آتش خدمت به وطن و جنگجویان ه احمد شاه مسعود رهبر افسانوی شیر پنجشیر لقبی است که ب
بیرق میسوخت، داده شده و رقم خورده بود، در حالیکه در واقعیت امر او شخص کامالً متفاوت ازین صفات 

م که بود. از تحقیقات بی پایان و منابع معلوماتی مفصل درین باره،  در عوض، ما شاهد موجودیت مردی هستی
شوروی و بعد  -غرق در تمایالت قومی، قدرت طلبی و جاه طلبی های شخصی در جریان جنگ خونین افغان

 از آن بوده است!
به اساس توضیح یکی از افسران علیرتبه که ترجمۀ پشتوی کتاب خاطرات قوماندان قوای نمبر چهلم شوروی، 

در « پردیس، مسافر»تحت عنوان پشتوی ’Limited Contingent‘به نام را « بوریس گروموف» جنرال 
اگر حقیقت را » به نشر رسیانیده چنین میخوانیم:  ۷۹۹۱ماه اپریل  ۷۱در «مشفوسکی کووسمول»روزنامۀ 

میخواهید مسعود از یک زمان طوالنی با ما بود و موجودیت وی با ما، باعث نفوذ بیشتر ما گردید! در حدود 
تصامیم مشترک میگرفتیم و برای مدت طوالنی آنچه برایش دستور دادیم یکسال ما به او در مفاهمه بودیم و 

 عمل کرد.
احمد شاه مسعود در زندگی روزمره خویش پیرو احکام اسالمی بود مگر در حلقۀ دوستان نزدیک خود  

مشروبات الکهولی صرف میکرد. احمد شاه مسعود با مردم خود رویه خوبی داشت و از ایشان مراقبت درست 
د و دربین افغانها شهرت خوبی داشت به همین علت ما عالقه مندی زیاد به جذب وی داشتیم و از برخورد میکر

با او به تفاهم کامل رسیدیم و تا خروج ما از  ۷۹۹۲های خونین در پنجشیر اجتناب مینمودیم تا آنکه در سال 
 افغانستان، با وی رابطۀ نهایت محکم و نا گسستنی داشتیم. 

ی و توسعۀ لشکری ما در طول سالها که در افغانستان بودیم در موجودیت مسعود توسعه یافت و حضور نظام
موافقتنامه ای بین ۷۹۹۲فرماندهی قوای ما چشم پوشی از فعالیت باند مسعود ننموده و همان بود که در سال
ه جلوگیری ازهر گونه احمد شاه مسعود و نمایندگان قوای چهلم منعقد گردید که به اساس آن مسعود متعهد ب

فعالیت های مسلحانه علیه کاروان های نظامی شوروی در جنوب سالنگ گردید. احمد شاه مسعود بنابر توافق و 
دستور به باند خود وظیفه داد تا از درگیری با نیرو های دولتی کابل جلوگیری نموده و تمام قدرت خویش را 

 «. حکمتیار منسجم سازدعلیۀ گروپ های حزب اسالمی به رهبری گلبدین 
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 حمله یاجنگ پنجشیر:

 حمالت افسانوی پنجشیر از طریق خبرنگاران غربی،
 

، احمد شاه مسعود را «مدیا»جنگ یا حملۀ پنجشیر عمدتاً برای آن پیریزی شده بود تا غرب توسط خبرنگاران 
دالوری مقاومت افغانها به دنیا معرفی کند، گرچه در میان گروه های مقاومت افغان سمبول مهارت، ذکاوت و 

این تبصره موجود بود که مسعود گاه گاه جنگ های ساختگی با قوای چهلم روسیۀ شوروی براه می اندازد تا 
عیت شک و شبه ای که در مورد همکاری هایش با روس ها بود در اذهان عامه مغشوش گردد. مگر در واق

امر این بود که مسعود از مدت ها  تضمین و مصئونیت خطوط مواصالتی و تجهیزات جنگی شوروی را از 
 طریق شاهراه سالنگ که در حقیقت نقطۀ خفقان لوژیستیک روس ها بود،عهده دار گردیده بود! 

موصوف  یکی از برجسته گان نظامی شوروی که مؤظف امور پنجشیر بود،« یوری کوبرت»در مصاحبۀ با 
ایرک »در برابر سوالی در قسمت جنگ روس ها علیۀ مسعود گفت: ما با مسعود در جنگ نبودیم.همچنان 

 «سلطۀ حل و فصل مناقشه بین غرب و جهان اسالم» خبر نگار معروف بین المللی در کتاب  «مارگولیس
شاه مسعود، در غرب به  چنین میگوید: در جریان جنگ ده سالۀ علیۀ مجاهدین، رهبر نظامی تاجکان، احمد

عنوان یک جنگجوی کوه ها، قهرمان ضد کمونیست ها و شیر پنجشیر معرفی میگردید، در حالیکه از مدت ها 
 -یو مبارزۀ مشترک با روس ها داشت که علیۀ مجاهدین پشتون که به کمک آی -آر -بی و جی -جی -قبل با کی

ندند، با قوای شوروی همکاری مینمود. در حالیکه به آی میخواستند تونل سالنگ را بر روی روسها بب -اس
قوماندان قوای چهلم اتحاد شوروی، بدون کمک مسعود و شرایط  «بوریس گروموف» اساس  نوشتۀ جنرال 

ناهموار توپوگرافی و کوهستانهای سالنگ، مسعود قادر بود که حتی با پرتاب یک سنگ منطقه را به قبرستان 
 . نیروهای شوروی تبدیل کند

مسعود همچنان شوروی را متقاعد به این ساخته بود که به جای داکتر نجیب، وی را فرمانروای افغانستان 
بسازند. از تجربۀ بیشتر از یک قرن که شوروی ها از مبارزات پارتیزانی آسیای مرکزی آموخته بودند، در 

موافقۀ تعاونی از جانب مسعود در سال  مفاهمه و مکالمه را باز نمودند که اولین« در» اولین فرصت با مسعود 
 گردید. ۷۹۹۲آغاز و منجر به امضای موافقتنامۀ  ۷۹۹۷

احمدشاه مسعود توسط خبرنگاران و دستگاه های اطالعاتی غرب به عنوان یک جنگندۀ افسانوی و سمبول  
 ،ری در دنیا بودآزادی رقم زده شد. درین زمان که قدرت نظامی شوروی از جملۀ دو قدرتمند ترین قوای عسک

 احمد شاه مسعود جز این لشکر کوبنده و غول پیکرمحسوب میگردید. 
در خاطرات شان مینگارند: در مدتی که ما در افغانستان بودیم « الکزندر لهخوفسکی»و « بوریس گروموف»

ت خود بی در خاطرا-جی -هر آنچه را به مسعود گفتیم برای ما انجام داد. دایرکتر بخش اخبار خارجی کی
در مورد حفاظت از  ۷۹۹۹در شهر تایف عربستان سعودی در سال « اسحق»مینویسد: انجنیری به نام 

استحکامات نظامی پنجشیر و عملیات تقلب آن صحبت میکرد: ... مگر به عوض آنکه صدا از منبع افغان بلند 
نماید: بزرگترین عملیات درین زمینه چنین اظهار می «مارشال سوکولوف»میشد از منبع شوروی بلند شد. 

در سطح بین المللی به عنوان رهبر ملی  «احمد شاه مسعود»جنگی افغانستان تقلبی بیش نبود ولی رهبر ناچیز 
رقم زده شد و سیل پول و اسلحه از ایاالت متحده و اروپا به تمام سازمان های مربوط این مقاومت سرازیر شد! 

به وزیر دفاع شوروی: به نظر من نیرو های ما در وضعیت بسیار  «تی یازوف»در یاداشت دیگری ازجنرال 
جدی قرار دارند اگر ما قوای چهلم را در مقابل احمدشاه مسعود به کار ببریم و او مبارزه را علیه ما شروع کند 
فوق العاده خطرناک بوده و به خصوص در مرحلۀ دوم که خروج قوای ما از افغانستان است ممانعت های 

را میتواند خلق کند، مگر امکان بسیار زیاد میرود که در آینده چهرۀ مهم سیاسی گردد و به احتمال قوی زیادی 
 همکاری او به نفع ما به عنوان یک متحد بیشتر است تا دشمن.

در پایان منابعیکه این کتیبه به استناد آن نوشته شده، برای تحقیق، معلومات و مطالعۀ عالقمندان، به لسان 
 سی ضمیمه گردیده است.انگلی

 
 پایان
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**Inconsistencies in the rendering/spelling of Afghan names and places amongst journalists and 
authors are commonplace in the print media. 
Thus rests the case before the ‘Court of World Opinion’ in consideration of ‘Conspiracy to 
commit Journalism.’                                           Bruce G. Richardson   

 


