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  " شوراي نظار "بيائيد، جمعيت، 

  ود را بهتر بشناسيم و مسع

  
 ةبرخي از رسانه ها، اين خبر را منتشر كردند، كه ادار) ثور 8 (يكشنبه شب 

 - ثور در تاريخ پر تالطم كشور است 7كه صد بار سياهتر از  -موقت در اين روز 
همچنان مدال مارشالي را . را به احمد شاه مسعود؛ اعطا نمود» مليقهرمان  «لقب 

به كسي كه به مثابه عضو سابقه يعني  ،»فهيم«در طبق اخالص گذاشته به قاسم 
 گام بر ميداشت و هم اكنون در هم آهنگي و هم .K.G.Bدار خـاد، در خدمت 

 و .K.G.Bادامهكه - سازمان اطالعات و امنيت فدراتيف روسيه [ .F.S.Bسوئي با 
آن بوده و حافظ منافع اين كشور امپرياليستي در افغانستان نيز ة شكل تكامل يافت

  . پيشكش كـرد؛ قرار دارد ]مي باشد
ما، مشاهده ة با گذر مختصر به تاريخ پر تموج چند دهه قبل كشور تخريب شد

چگونه خواهد شد كه استعمار و امپرياليزم براي در بند كشيدن خلق هاي جهان،  
عمل ميكند و دراين راستا به كدام ترفند و حيل نويني كه ناشي از بررسي و مطالعه 
عميق در بافت مناسبات اقتصادي، اجتماعي، مذهبي، به ويژه سياسي كشور هاي 

  .عقب نگهداشته شده مي باشد؛ دست مي يازد
ت  مردم آزادي خواه و شجاع افغانستان عليه سيادةجنبش هاي استقالل طلبان

 و امپرياليزم نو 19 سياسي كلونياليزم بريتانياي كبير، پايان قرن - آشكار نظامي
جنگ ( استعماري آن كشور، كه تا دهه دوم قرن بيست، در سه برهه زمان ةخاست

 ميالدي و جنگ 1879 ميالدي؛ جنگ آزادي بخش دوم 1841آزادي بخش اول
 منجر به وصول استقالل ، كه) ميالدي افغــان با انگليس1919آزادي بخش سوم

كشور از چنگال امپرياليزم خون آشام انگليس گرديد، چون ســه تكاني بود كه ملل 
 در برابر ابر قدرت قهار و به ءاسيـر جهان را از حالت رخوت و سستي، تسليم و رضا

 وبه وضعيت جوش و خروش و برپائي جنگ  اصطالح زوال ناپذير آنوقت؛ بدر آورد
  . پر شور و شديد در كليه عرصه ها كشانيدة و مبارزهاي آزادي بخش 

مردمان آسيا، افريقا و امريكاي التين به ة ظهور نهضت هاي استقالل طلبان
ة و غضب شد» وحشي«، بر سر زمين هاي »متمدن« استعمار كهنِ اروپايةسيطر

در راستاي اين دگرگوني ها، . پايان ِ مسرت آفرين گذاشت ة اين قاره ها، نقط
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باري .  و شكل عوض كرد هاي هزار دهان استعمار و امپرياليزم پوست انداختاژد
و براي ) نيوكلونياليزم(نوين وآراسته پديدار گشت ة دگر؛ امــا با شمايل و قوار

كه غلبه و سيادت دوباره بر كشور ها و  - تحرك نقشه هاي اهريمني و ستراتيژيك
و َتزوير ، ِشگرد   با َترفند -  مي سازد در ذهن متبادر  سرزمين هاي از دست رفته را

  :  و شيوه هاي نويني كه عمده ترين آنها  بر شمار مي گردد؛ دست يازيد
 خاسته، از شورش هاي  كشور هاي تازه به پاة تخويف هيأت حاكم-1

رهبري مال ه  ب1924در كشور ما، شورش خوست در مارچ(  امپرياليستي سازمانيافته
ورش در جدران، ـبري شـ؛ و  به دست گرفتن ره» مالي لنگ «عبداهللا، مشهور به 

 انگليس اين جاسوس هندي تبارش را زير عنوان امپرياليزم -  توسط عبدالكريم خان
 صفحه ( پسر امير محمد يعقوب خان و مدعي سلطنت از هنــد داخل پاكتيا نمود

 هح طلب، بوجنبش هاي ليبرال و اصال)  »افغانستان در مسير تاريخ«جلد اول  808
  ت حاكمه ؛أضد هي

ملت و ة  پرورش و تربيه اجنت هاي بومي و گسيل آنان در نقش نجات دهند- 2 
 و خانواده اش و تكرار  و دست آموز انگليسدر كشور ما، نمونه تيپيك آن نادر غدار

  ؛  )ءو شركا» سيا«نمايندة كوچك و حقيريعني كرزي ، آن در شرايط كنونية مسخر
اي مالي و نظامي در برابر تهاجم كشور هاي خارجي و سركوب  وعده كمك ه-3

  و جنبش هاي فوق الذكر؛ شورش ها
 تطميع هيأت حاكمه كشور هاي مورد نظر به خاطر قبول عضويت آن كشور - 4 

   ي و جهاني؛ ئها به پيمان هاي نظامي،  منطقه 
    فروش تجهيزات و مهمات  نظامي و تكنولوژي جنگي؛ -5
ايه،  دادن قرضه هاي درازمدت با سود هاي غارتگرانه و عقد قرار   صدور سرم-6

  داد هاي اسارت آور اقتصادي و فرهنگي؛  
» دموكراتيك خلق«باند  سازماندهي دركشورما(زماندهي مخفيانه احزاب  سا-7

  ؛  )توسط سوسيال امپرياليسم شوروي و نهاد هاي سياسي، فرهنگي و مانند آنها
خفي در نهاد هاي اساسي و مهم دولتي، به خاطر انتقال  كانال سازي هاي م-8

سريع يا بطي عمال و جواسيس بومي و اجنت هاي خودي در قالب بومـي، به 
: مثال تاريخي آن در كشور ما( خصوص در تشكيالت اطالعاتي، نظامي و مذهبي 

ار  و برادرانش  به مثابه  دست آموز هاي بومي استعم- اين خاين ملي - نادر خان
هندوستاني و علي نواز » شاجي«بريتانيا  و اجنت هاي منطقه ئي  آنكشور، يعني 
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كه با اشـاره چشم و ابـرو، آن غدار و برادرانش را رهنمود ميدادند و  »ملتاني«خان 
، ... همينطورمجـددي هـا، كه هم تاج مي بخشيدند، و هم مدال ستر جنرالي و

ه مهمترين اجنت هايش، مثل حسن شرق در هكذا از جانب امپرياليزم شوروي تعبي
 به  .K.G.Bتوسط ،  كه پدر ازبكش »جال لر«و محمد خان» ضبط احواالت«مركز 

  ؛ )سلسله مراتب بسيار مهم دولتي   و امثال آنها  در فرستاده شدافغانستان
 همينطور قهرمان سازي و هويت پردازي عمال و اجنت هاي بومي به -9

كودتا هائي ة  آنان به حوز  و يا انتقال كودتا هاي نمايشيخاطرنصب آنان در رأس
در كشور ما  اخراج  تاكتيكي ( كه از جانب امپرياليزم رقيب سازمان يافته باشد 

از كميته مركز ي و وزارت مخابرات از طرف » محتاط« ، يعني.K.G.Bعضو نازدانه 
 داودخان در كه -  ، يعني شوروي1352 سرطان 26حامي خارجي دولت كودتاي 

 و توظيف وي غرض -  اين كشور عمل ميكردةاش به مشور»  جمهوريت «اوايل
 همچنان نقش سلطانعلي كشتمند ،رفت كشف كودتاهائي كه احتمال وقوع آن  مي

در طرح به اصطالح كودتا عليه دولت وابسته سوسيال امپرياليزم روس، به واقع  به 
ـن، يعني طاهر بدخشي، جنرال شاهپور  اميـ-دام انداختن مخالفين دولت تره كي

لوي درستيز وزارت دفاع ، داكتر مير علي اكـبر رئيس شفاخانه » احمدزي«
،  در »اكسا«، كه بعد از شكنجه هاي وحشيانه  پوليس هاي سياسي  ...جمهوريت و

» زرغون«رأس جالد معروف اسد اهللا سروري خلقي، هر سه تن،  به شمول داكتر
و مخالف سرسخت » دموكراتيك خلق « باندركسيون جدا شده ازيكتن از رهبران ف

ون راكه  موجب و رفيق  داكترزرغ.K.G.B  مطلب درباره يكتن از اعضاي {شوروي 
حزب «تجاوز شوروي به عضويت كميته مركزي و خود بعد از. اعدام وي گرديد
مي   را دفتر كارش، ارتقاي مقام يافت، با داشتن مشاور روسي در»دموكراتيك خلق

   زندان.K.G.B از طريق مشاورين با صالحيت روسي } گذارم به مجال ديگر
و به ) پلچرخي، كه از مسكو دستور گرفته بودند؛  در زندان پلچرخي  اعــدام شدند

همين نهـج، نصب آنان در رهبري جنبش خود ساخته اي كه در آينده بديلي باشد 
 دولتي از ناحيه جنبش ها و نهضت به جاي دولت دست نشانده، هرگاهي كه چنين

هاي اصيل و مردم ساالر ويا باند  هاي  وابسته به امپرياليسم رقيب، در لب پرتگاه و 
سقوط حتمي قرار گيرد ،  دولت دست نشانده  بايست با جنبش كذائي و دست 

« باند حال سقوطِ  درتعويض حاكميتِ: مثال آن در كشور ما( پرورده تعويض گردد 
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به رهبري » شوراي نظار«،  دررأس » جمعيت اسالميتنظيم« به » يك خلقدموكرات
  ) . اين اجنت قبال پرورش يافته  سوسيال امپرياليزم روس -مسعود
  

    :»جمعيت اسالمي«  - 1

  

    KGB شوروي سابق، بنا بر داليلي كه تذكار آن از حوصله اين نوشتار خارج 
روز هاي تشكل آن به مثابه بديل را از نخستين » جمعيت اسالمي« بانداست، 

كه خطر سر نگوني  -  دلخواه و مناسب براي  دولت دست نشانده اش در افغانستان
. در نظر گرفت  -  آنرا در مصاف با جنگ مقاومتِ تازه برخاسته محتمل مي دانست

 سياسي اشرا - از همين سبب براي تسخير آن از درون، عمال و اجنت هاي اطالعاتي
  .النه عوامل پيدا و پنهانش ساخت) عمدتاً( را تشكل سرازير نموده، آن به داخل آن

اين عنوانيست  بر نوشتار »   در درون خورجين جمعيت درمانده  KGB دست «

 بل از امروز سال ق )20( تقريباً ، كه  »برزين«زير نام مستعار  )كبير توخي ( قلم 
 « ةنشري ) 1993ل جون او ( 1372 مورخ  جوزا ـ سرطان سال 191شماره در 

 و »جمعيت اسالمي«باند منتشر شد و براي نخستين بار ماهيت » مجاهد ولس
  . شده استءاطي آن افشـ ) احمد شاه مسعودأس درر (»اي نظارشور«عملكرد هاي 

آنرا ة باز تاب يافته، بخش هاي برگـزيد  مقاله اين كه در هايي اينك از كاوش
 نظامي كشور ِدر - شگرو متعهد در قبال وقايع سياسيدر مركز ديد خوانندگانِ پژوه

   . ما ؛ مي گذارمةخون و آتش فرو كرده شد
 تفسير و يا )"، شوراي نظار و مسعود را بهتر بشناسيم جمعيت،بيائيد"(نگارندة  
 دست "( مقاله و نگاشتة قبلي اش   اين را در رابطه باش فشرده ومختصرةتبصر

KGBنشرات و نقل قول ها، به  و ساير )"رمانده  در درون خورجين جمعيت د 
    . كنجانيده است  (  [ ]  )Square Brackets  داخل 

  : مي آغازم ) "...  در KGB دست "( متن  هم اكنون از

ارتش بي عار و بي وقار شوروي كه از آغازين هفته هاي تجاوز مذلت بارش به  «
در اكثر جبهات مواجـه شده  هافغانستانِ تسخير ناپذير، به شكست هاي مفتضحان

كشور را بر آن داشت، تا به اصطالح كالسيك  بود، ستراتيژيست هاي نظامي آن
توجه )  هم گفته شده" قول پنج"كه در اردوي افغانستان(» ستون پنجم«جنگ، به 

سازمان ها ، من  [  ضدهو به جنگ مخفيانه  تشكيالتي ب جدي تري مبذول دارند
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ابعاد گسترده » جهادي« احزاب و تنظيم هاي ]انقالبي جمله سازمان هاي چپ 
 احزاب و محيط تغذيهيعني از ،  سه عرصهبنابر همين ملحوظ از . تري ببخشند
از ؛  )اجتماع مردم، چه در داخل و چه درخارج از كشور(» جهادي«تنظيم هاي 

 ، به داخل جمعيت خود خواهان قهرماناز زندان هاهمچنان ؛ جبهات جنگ مقاومت
ة ، كانال هاي استخباراتي و اطالعاتي كشيد و شبكه هاي عديد] نيز  [ پرست

 ا حت ؛ه ها آنها را در رده ها و رگـ،اطالعاتي اشرا  از مسير اين كانال ها عبور داده 
  .رسانيد» تنظيم«در پيكره هاي باالئي آن 

كه در سلسله مراتب » جمعيت اسالمي« اعضاي تحصيل كرده و با درايت  
وليت هاي اجرائي و آرا ئي بودند، آگاهانه و يا ؤزماني آن داراي صالحيت ها و مسسا

 در تنظيم خود شان به مخالفت KGBبه شكل غريزي، با خط حركي عمال 
هرگاه به .  به حاشيه پرتاب گرديدندءپرداختند، يا تطميع شدند، يا به نحوي از انحا
و در . اده،  زنداني و يا اعدام مي شدندمخالفت شان ادامه مي دادند، به دام خاد افت

 بخشي از حواس  KGB بدين گونه. نهايت امر به اشكال مختلف از بين مي رفتند
پنجگانه جمعيت از خود بيگانه را در زودترين فرصت ممكنه؛  تحت فرمانش در 

  ».  آورد
  :و در ادامه آن چنين مي خوانيم

 عمرش را در بد ترين سلول هاي   نگارنده مقال كه سال هاي طوالني از«    
مرطوب و سياهچال هاي تاريك زندان پلچرخي سپري نموده است، توجه خواننده 

 در عرصه »جمعيت اسالمي«در رابطه با KGB  را به شمه اي از فعاليت شبكه هاي
اين فشرده ترين محراق سياسي كه در تحت تسلط و  - يعني زندانسومي، 

 بدون ذكر اسم اشخاص؛ -  امي روس قرار داشت حاكمان نظةحاكميت بي دغدغ
   .جلب مي نمايد

 زير نام -  ب توده ايران يك تن از اعضاي مخفي حز1359سال     در اوايل 
 KGB از   كه در خدمت رژيــم آخوند هاي ايران قرار داشت-» محسن رضائي«

زين دستور مي گيرد، تا در قالب چريك كار كشته ايراني كه گويا در صفوف مبار
. وارد كابل گرديد»  داوطلب«ة فلسطيني ها عليه ارتش اسرائيل نيز جنگيده، به گون

باوي در تماس » جمعيت اسالمي«ول ستميؤبه مجرد ورود موصوف به كابل، مس
،  اضافه از »جمعيت اسالمي«بعداً . شده، محل بود و باش وي را مهيا مي سازد

      معلم، چند تن مامور دولت يك پيلوت بيست تن از اعضايش را كه در بين آنها دو 
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با سر بازان ازبك . پيلوت مذكور در شوروي تحصيل كرده، زبان اصلي اش پشتو بود[
ول  قفل و كليد شماري از سلول ؤكه زير پوشش ازبك هاي افغانستان مس  (شوروي
ان  و به تدريج به تعداد آنان در زندزندان بودند» بالك دو«و » بالك اول« هاي  

، به زبان ازبكي تكلم مي نمود؛ به زودي از زندان آزاد  )افزايش به عمل مي آمد
قوم نزديك اين پيلوت و مصطفي مامور وزارت تعليم و » سندي حفيظي« . گرديد
اين ا نيز به خاطر رابطه ب  - مي نمود "همكاري" كه با اطالعات زندان گويا - تربيه

،  دكاندار و تني چند خـادي ]  شده بودند زندان محكوم سال20گروپ هر يك به 
را  گروپ اش،ايراني» رضائي«.  نيز شامل بودند؛ در اختيار چريك ايراني قرار مي دهد

مسمي شده بود، جمع و جور نموده، قبل از آنكه به » گروپ رضائي«كه بعداً به 
كدام عملي دست يازد، خــود و گــروپ اشرا به طرز جالبي در داخل سينما 

 دست دولـت. و يا در مقابل آن، در معرض شكار اعضاي خـاد قرار داد» پامير«
 تمام اعضاي گـروپ نامبرده، از اين حادثه دراماتيزه "دستگـيري" بعـد از نشانده 

گروپ «ة استفاده نموده، دستگير كنند» جمعيت اسالمي«شده، به نفع بزرگ سازي 
ندان عمومي زندان مركزي پلچرخي  قومة را از رتبه مستنطق خاد به رتب» رضائي

 پرچمي خادي شده، يعني خواجه عطا محمد وفا كه پيش از [ارتقاي مقام داد 
ه اشپالق ب(امپرياليزم شوروي به كشور ما ، زير پوشش مامور ة تجاوز ارتش گرسن

ترافيك در چهار راههاي مركز شهر كابل، به كار و بار اطالعاتي گمارده شده ) دهن
 اين جاسوس شناخته -  محمد خان جاللر  اينكه همسرش قوم نزديكةعالوبود ، به 

مرئي و نامرئي با سازمان هاي جاسوسي ة  مي باشد ، با هزار و يك تسم- شده روس 
نه به خاطري به . روس بسته بوده، كه به اين پست بسيار بسيار مهم گماشته شد

» ه اختصاصي انقالبيمحكم  «] .ه اش  و گروپ منصوب"رضائي دستگيري"اصطالح 
ايراني و يك تن از اعضاي شجاع گروپ » رضائي«دولت دست نشانده روس در مورد 

متباقي اعضاي گروپ را به حبس هاي مختلف، از . نامبرده حكم اعدام را صادر نمود
  .  بيست الي دو سال قيد ، محكوم كرد

 سپري شده، بعد از» زندان« تني چند خادي نفوذي داخل گروپ، محكوم به
 و به فعاليت در داخل  كردن حبس  هاي كوتاه مدت شان از زندان رها گرديدند

چند تن ديگر از اعضاي گروپ مذكور كه در . جمعيت شهرت طلبان ادامه دادند
 تحقيق فرساينده تاب نياورده بودند ، مخفيانه در خدمت ةجريان شكنجه و دور

 از رهائي به زير رواق هاي ترك اين عده نيز بعد. اطالعات زندان قرار گرفتند
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 ةدر درازناي چندين ماه دور» ائيرضـ«.  در و دروازه  پناه بردندبرداشتهِ جمعيت بي
اش متواتر به سلول هاي زندانيان تازه گرفتار شده،  منتقل مي شد،  تا » تحقيق«

اطالعات سياسي، نظامي و تشكيالتي مورد نظر خاد را از زندانيان به چنگ آورده، 
 يك بار اين  درجريان تحقيق[ بسپارد) مستنطقين خاد(آنرا به رفقاي افغانيش

 را در برابر اين قلم قرار دادند كه در خاطرات زندان به خواهم جاسوس توده اي
  ] .پرداخت 

K.G.B.  جمعيت اسالمي«بعد از اجراي حكم اعدام در مورد عضو تحصيلكرده«، 
ي ئهاي درون جمعيت درگيري ها» تميس«كه قبل از گرفتاريش توسط خاد، با 

 مي "  حفيظ معلم" -  به گمان اغلب-   را عضو تحصيل كرده جمعيت[داشت 
به (» ستمي« ضد تجاوز شوروي و عمال هوي در داخل سلول هاي زندان ب. ناميدند
، اجنت ايرانيش را تحت ]نمود داخل حزبش بي باكانه مبارزه مي) »سازائي«مفهوم 

يكي از اتهامات .  زندان خارج ساخت و به كشور نامعلومي انتقال دادعنوان اعدام از
  .حامل وي بود) هواپيما(گروپ ياد شده، گروگان گرفتن ببرك كارمل و طياره 

  خاد دو تن از اعضاي فعالش را توظيف 61 و اوايل سال 60در اواخر سال     
اين دو جوان . بـل نمود كا- به گروگانگيري طياره بوينگ آريانا خط هوائي كـندهار

جمله بوت دوزي رادر دسته كوچك شان  خادي چند نفر از اهالي شهر كابل، من
داخل كرده، و توسط وي، موادمنفجره را در كري و تلي بوت هاي خود جا سازي 

خاد قبل از به اصطالح عمل  .نمايند» استفاده«نمودند، تا در بين طياره ازآن
» دستگير« مذكور را در ترمينل ميدان هوائي كندهارةتگروگانگيري طياره آريانا دس

و واقعه تصنعي را از طريق كليه رسانه هاي خبري و ماشين عظيم تبليغاتيش، . نمود
-رده كار راتا موقف و مرتبه جمعيت ناك.   ختم كرد»جمعيت اسالمي«نام  ه ب

- »اديجه« احزاب و تنظيم ها يمنحيث دشمن نهايت خطرناك و متشكلتر از ساير
و مردم مبارز و تشنه آزادي را به جانب جمعيت . در اذهان عوام الناس تزريق نمايد

 هوشدار دهد كه "انقالب ثور"و به ساير دشمنان  [ ».فرمايشي سمت و سو دهد
، هر دو رو از جانب ديگ. طياره آريانا غير قابل دسترس براي گروگانگيرها مي باشد

 مسعود به اسيران - رباني"چريك هاي قهرمان"ه به مثاب را  خادي"رگروگانگي"تن 
 و آن  آن قابل پذيرش سازدز درداخل زندان وهم خارج ا»جمعيت اسالمي«واقعي 

  ]. دو در زندان توظيف به كسب اطالعات نمايد 
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جمعيتي ... و  ... " خاد هر دو عضوش را در داخل زندان، به نام هاي  «    
و در مدت بيشتر از سه سال ، در زندان عمليات آن د.   مشهور ساخت "طياره دزد 

بعد از سپري شدن مدت مذكور، .  اطالعاتي قابل مالحظه اي براي خاد انجام دادند
ين شده بود، زير عنوان فوت از شفاخانه يش بيست سال تع»قيد«يكي از آنها كه 

، به ش دوازه سال رقم زده شده بود»قيد«دومي كه .  زندان به خارج منتقل گرديد
متباقي اعضاي آن دسته كوچك . گونه نامعلومي از زندان پلچرخي بيرون برده شد

   ». كه به حبس هاي طويل محكوم شده بودند، در زندان باقي ماندند

خوش .  نام داشت اكـبرشده بود،» محكوم«جواني كه به مدت بيست سال حبس  [
»  خودآزار«س گرا و خوش لباس، آراسته، بلند قامت، بسيار محيل، همجنچهره، 

يك تن از » معلم كبير«. از داغ كردن پشت دستانش با سگرت لذت مي برد. بود
» كام«كه توسط  » وزير معارف گلبدين«منفور حزب اسالمي مشهور به » رهبران«

دستگير شده بود و بعد از تجاوز روسها  به كشور و تسخير زندان » اگسا«يا 
 به خاطر ادامه حيات  وبرد سر ميه  در زندان بپلچرخي توسط قواي اشغالگر روس،

ننگينش تن به جاسوسي براي اطالعات زندان داده بود، مدتي در خدمت اين 
 دِهار ، - ( جذب وي به دارهة تا  به بهان. جوانك  خوش سيماي خادي قرار  گرفت

 تلفظ به  معني غار، غار كوه، دره، در عربي كهف، كه به خاطر سهولت در:  يا دِهاره
-شده ، و در زبان دري» داره« ملفوظ حرف دوم آن حذف گرديده و -  هاي-

 به دزدان ورهزنان و قطاع الطريقاني اطالق مي شود كه مخفيگاه هايشان - گفتاري
 جوانك استفاده ، از»حزب اسالمي« )اندر سموچ ها، دره ها و غار كوه ها باشد 

 ناميده مي  حبيبگرفته بود؛» حبس«خادي ديگر كه دوازده سال. جنسي نمايد
وي بعد از سپري . ميانه قد، ورزيده، عينكي، خوش لباس و همجنس باز بود. شد

نمودن بيشتر از دو سال در سلول هاي زندان، به طورعلني در دفتر اطالعات زندان 
  . ] در ص بعد [*مشغول كار شد) »بالك اول«منزل اول(

  :دادم در زمينه، چنين ادامه مبه كاوش

» جمعيت اسالمي« يكي از داكتران طب با برادرش به اتهام ارتباط با  «   
برادر پرچمي داكتر كه عضو خاد نيز بود، بعد از چند ماه فعاليت . زنداني شدند

 از زندان "عدم اثبات جرم"زير نام » جمعيت اسالمي«استخباراتي در بين زندانيان 
صورت "وردش كدام حكمي ندارد، متن داكتر مذكور، كه  نگارنده در م. آزاد گرديد

  :   اشرا براي برخي از زندانيان دور و برش چنين تشريح مي نمود"دعوي
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يك و نيم كيلو زهر ... در صورت دعوي من  درج شده كه تو داكتر ... «
غرض مسموم ساختن مخازن آب » جمعيت اسالمي« را كه  از طرف "سيانايت"

رايت داده شده بود، متهم به نگهداشتن آن در آشاميدني شهر كابل طور نگهداري ب
  »...باشي  نزدخودمي

ين صـرفاً به دوسال قيد  داكترموصوف،  با چنين اتهام خيلي ها شديد و سنگ
در حالي كه به اتهام داشتن يك ورق شبنامه ضد دولتي متعلم  هشت،  (محكوم شد

ودرتخفيفي كه بعداً ) دكردن يا نـه ساله اي را  به حد اقل ده سال زندان محكوم مي
در مدت حبس برخي از محبوسين  سياسي داراي قيد كم داده شد، وي نيز قبل از 

   ». به سر سيدن  مدت حبسش از زندان رها گرديد
به زندانيان و از    خاد با حبس اين داكتر بانام و نشانِ شفاخانه وزير اكبر خان

احمدشاه »  جهاد«د، كه گويا ساحه طريق آنان به پايوازان شان اين خبر را مي رسان
مسعود آنقدر پهناور و پر جاذبه است كه نه تنها پيلوتان و روشنفكران؛ بلكه داكتران  

كه ، اين داكتر بسيار مؤدب و با وقار .سرشناس هم افتخار عضويت حزب وي را دارند
كه من جمله يك تن  [  برخي از روشنفكران-  شايد هم از روي مجبوريت - ءدر خفا

خاد زير پوشش   همكاران روشنفكرنمايو  ]به اتهام  ارتباط با ساوو زنداني شده بود
 نيز تشويق به  )كه از ماهيت اصلي شان كدام آگاهي نداشت( را  چـپ ضد شوروي
   مي نمود"قهرمان مسعود"عضويت در باند  

  
  

  
 موارد هوشدار هائي كه درمورد خاديست بودن اين  دو تن ، يا -] از ص قبل[* 

كه در مبارزه عليه پوليس مخفي سياسي، داراي - مشابه از طرف مبارزين آگاه
مطالعه بوده و در شرايط مبارزه مخفي تجارب گرانبهائي در اين زمينه اندوخته 

خــاد نبايد اعتماد كنند، ة ساخته شد» قهرمانان« داده مي شد تا به چنين  - بودند
آنكه باشدت مجازات ة زندان كشف، و به عالودر زود ترين فرصت از طرف اطالعات 

گرديد  آن هوشدار ها قسمي تبليغ مي» پاد زهر« مي گرديدند، از طرف خاد زندان
 بكه گويا هوشدار دهندگان عناصر شكاكي بيش نبوده، به همه كس، بر چس

  . ]خاديست مي زنند ؛ نبايد به  حرف شان باور نمود
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وق مي باشد؛ مگر از تذكار اسم وي كه  فارة ، اسم برادر پرچمي خادي شد
داشتن همدتهاي طوالني در خدمت  مريضان كشور قرار داشت و به اتهام جعلي، نگ

   ، محبوس شده بود ؛ خود داري مي شود»جمعيت اسالمي«براي  » سيانايت«زهر 
  :  را در زير دنبال مي نمايم"...  KGB دست "نوشتار

 1352 سرطان26يــخ كه بعد از كودتاي  يك تن از پرچمي هاي كهنه پ«    
خان، به شكل مخفي تاالر روابط فرهنگي يكي از كشور هاي  غربي را در كابل  دوداو

بعد از تجاوز ارتش شوروي به افغانستان ، به عضويت خاد  [*]تحت نظر داشت
جمعيت  « موفق  گرديد به درون يكي از رده هاي 1359در اوايل سال. درآمد

وي بعد از رد يابي و شناسائي، تعداد قابل توجهي از . كابل رخنه نمايددر »  اسالمي
را با حلقه اي كه خودش در آن فعاليت داشت با » جمعيت اسالمي«  اعضاي اصلي

در اثر فعاليت هاي اطالعاتي موصوف .  خود يكجا، روانه زندان پلچرخي ساخت
قي به حبس هاي  ابـد اعدام و متبا »جمعيت اسالمي«ة برخي از اعضاي نشاني شد

 نگردد، ءخاد به خاطري كه هويت اجنت تمام عيارش افشا.  مجكوم شدندو طويـل
اجنت مذكور . او را نيز مثل ساير افراد حلقه شكار شده اش محكوم به حبس نمود

 ، احزاب و تنظيم هاي»جمعيت اسالمي«به فعاليت هاي استخياراتي در ميان 
تي و شوروي، همچنان اعضاي رهبري جناح و سازمان هاي ضد دول» جهادي«
وي به خاطر تثبيت هويتش  منحيث يك عضو با .  ها؛ اشتغال داشت» خلقي«

  ي صورت دعوي اشرا براي زنداني ها چنين ا محتو»جمعيت اسالمي«وليت ؤمس
  

  
كه قبل از به اصطالح  -  آشنايان و دوستان اين قلم نيز، آقاي اسلميار را -[*] 

به آنجا انتقال داده » كارگاه زندان« خاطر استفاده از امتيازات خاص مصالحه ملي به
 بار ها ديده بودند كه به روز هاي برگزاري محافل  و كنفرانس ها و -شده بود

سفارت امريكا داير مي گرديد، در نقش » روابط فرهنگي«نمايش فلم ها كه از طرف 
آن سفارت، آمد و شد » روابط فرهنگي«شاگرد كورس هاي انگليسي مربوط به 

آقاي اسلميار از طريق » كتاب«.  اشخاص را به آن تـاالر تحت نظر مي گرفت
از بردن اسم خانم وي كه  .  منتشر گرديد1990 يا89سال    در»جمعيت اسالمي«

  ،  ]عضو خاد بود، در اين جا خوداري ميشود
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 برهان الدين رباني ...ادعا نموده كه   څارنوالدرصورت دعوي من ..." :قرائت ميكرد
تو سپري نموده ة در سفر مخفيانه اش از پاكستان  به كابل، چند شبي را در خان

در تعاقب آن، صورت دعويش را به زندانيان نشان مي داد، تا توجه آنانرا به . "...است
خودش را فردي با »  اپراتيفي«نامبرده با همين تاكتيك . خودش جلب نمايد

 به اعضاي آنرااز زيادي ةجلوه داده، اعتماد عد» اسالميجمعيت « صالحيت  در 
  يا حبس حبس ابـد،  اعـدام،   موجب خود جلب كرده و با كسب اطالعات از آنها،

« اين عضو زيرك خاد هم اكنون در يكي از نمايندگي هاي . طويل شان گرديد
 خانم موصوف كه مثل. در خارج از كشور فعاليت مي نمايد» جمعيت اسالمي

در مقابل دروازه عمومي زندان » پايوازي«خودش خادي مي باشد، به روز هاي 
هاي اناث زندانيان را با دقتي توأم با خشونت و تحقير؛ تالشي » پايواز«پلچرخي، 
  .مي نمود 

 يك تن از اعضايش را، كه به اتهام فعاليت در 1364    خـاد در اوايل سال
 "پلچرخي" زندان ساخته بود، از زندان به بيست سال» محكوم «»جمعيت اسالمي«
بالك  « رابطه با اين قضيه قومندان خلقيدر . [*] فرار داد)  »منزل چهارم زون«(

 از  ويك نفر،  به شكل اهانت آميزي از وظيفه اش بركنار گرديد)سلطاني(» سه
؛ محبوس »بالك« ،  درهمـان)»گلخان«(ول آن بخش زندان ؤصاحب منصبان مس

   با چنين صحنه آرائي و درامه بازي كه موجب تعجب اكثريت زنداني ها خاد. گرديد
  

  
 كه در بين عده اي از - » فوتبال باز«دادن خادي » فرار«  نجيب جالد خاد، با -[*] 

 با يك تير به دو -مشهور بود » عثمان كل سك نفس«  دوستان به نام فوتبال
با » تقابل«را در »  سالميجمعيت ا«از يكطرف توانمندي تشكيالت : هـدف رسيد

، »قهرمان«را به مثابه » فراري«و . كشيد» اخواني«خـاد، به رخ ساير داره  هاي 
قراري كه بعداً در (، فرستاد ... براي كار وبار استخبارتي  و سياسي به پاكستان و

در مورد فرارش مصاحبه   BBC يوي فراري در پاكستان با راد« : زندان شنيده شد 
و از جانب ديگرعدم لياقت و بي كفايتي حريف هم قالده اش، )  »...م دادهاي انجا

يعني گالب  زوي خلقي وزير داخله را در اداره  امور آن بخش زندان كه تحت 
 .]  فرمانش بود؛ با اين ِشگرد به صاحبان روسي اش گوشزد كرد
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شوراي «ز آن كه در مرك - را» جمعيت اسالمي«گرديد، براي چندمين بار  نام نامي 

   ». سر زبان ها انداخت -  به رهبري مسعود قرار داشت» نظار
توسط  » جمعيت اسالمي« مورد تسليح   در" ... KGB دست "درمتن نوشتار 

  : چنين آمده وزارت داخله

 ، مشاورين نظامي»جمعيت اسالمي«   قبل از قرارداد آتش بس، بين دولت و«
   با  مستقيم هـرا كه در رابط هائي » لقيخ« برخي از  داخله شوروي در وزارت 

KGB جمعيت اسالمي«تخباراتي در داخل   به فعاليت هاي اسقرار داشتند«  
 «هاي بلند رتبه نظامي وزارت داخله ، يا عضو» خلقي«بعضي از  [. موظف نمود

 ،]، و يا به گونه اي در خدمت آن قرار داشتندGRU »استخبارات وزارت دفاع شوروي
شخصي كه در رشته پيلوتي :  ثل به فعاليت يك تن از آنها بسنده مي شودفي الم

شوروي تحصيل كرده و از جمله صاحب  منصبان  داراي صالحيت  سالها در اتحاد
در وزارت داخله محسوب مي شد، دستور ) بعد از گالب زوي خاين به وطن(اجرائي 

برقراري  رابطه با مسعود موصوف بعد از . مي گيرد، تا با مسعود تماس قائم نمايد
مقادير زياد سالح و مهمات نظامي، از قبيل راكت هاي زمين به زمين، راكت هاي 

را تسليم افراد معرفي شده  باالي تانك و ساير ساز و برگ جنگي مورد نياز مسعود
جريان انتقال مهمات و تجهيزات جنگي كه به دفعات انجام يافته . اش مي نمايد

كشف و پيلوت موصوف ذريعه خاد گرفتار و محكوم به بيست سال بود، توسط خـاد 
 فعاليت »جمعيت اسالمي«پيلوت مذكور در ميان زندانيان به نفع .  حبس ميگردد

سياسي نموده، محبوسين ساير احزاب و تنظيم هاي جهادي را جهت پذيرش 
تشويق و تطميع مي كرد،  چنانچه ) »جمعيت اسالمي« ("تنظيم"عضويت در آن 

.   مراجعه مي نمودند»جمعيت اسالمي«ي وي بعد از رهائي از زندان به  بذافراد ج
اين خلقي معروف بعد از رهائي از زندان پلچرخي در خدمت جمعيت ساطـور به 

فردي بود بسيار . تخلص مي كرد » مجبور«پيلوت مذكور   [ »دستان قرار گرفت 
هائي را كه در » خلقي«عده از وي آن . و با معاشرت آرام ، مؤدب و خوش برخورد

بالك هاي تحت اداره خاد با اطالعات زندان رابطه مخفيانه داشتند، مثل عزيز و 
خليل دو برادر كه در راه اندازي كارگاه زندان نقش عمده داشتند و از مريدان  

  ] .  ميكردءحفيظ اهللا امين بودند  ؛ افشا
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  :م مقاله توجه مي نمائي اين به بخش ديگري از

 امپرياليزم خون آشام شوروي كه از ساليان  دراز،  شاهراه سالنگ را ؛ «     
اش، به خاطر خدمت به پالن  تجاوزگرانه اش اِعمار » امدادي«چون پروژه هاي ديگر

نموده بود، قبل از تجاوز حساب شده؛ امـا بي خردانه اش به افغانستان، نمي توانست 
و كذائي را براي حراست و حفاظت از اين شاهراه رهبانان و نگهباناني خود ساخته 

بي منطقي تجاوز نظامي حكمش . نهايت مهم ستراتيژيك در مد نظر نداشته باشد
را به آن ناحيه ، افراد و دسته هاي خود ساخته اش»مجاهد« چنين بود كه در قالب

ها اعزام دارد، ويا در ميان دسته هاي مسلح خود جوش  كه از قرب و جوار سالنك 
ونواحي پنجشير به پا خاسته و در صدد قطع شاهرگ حياتي متجاوز بودند، نفوذ 

 دورتر از چند ميلي شاهراه، با ا حت ؛نمايد و گسترش ساحه مبارزه مسلحانه آنهارا
محصور و محدود سازد، و با تفنگدارانش مانع » قرار داد آتش بس« خط سياه 

  .پيشروي جنگ مقاومت از جانب آنها گردد
تفنگ به دوشانش بنا بر اِبرام و اِصرار ساير دسته هاي خود ة     مسعود و دار  

جوش اهالي ميهن پرست و شجاع پنجشير  كه با دل پاك وآرمان بزرگ جهاد، 
 ضد ارتش نفس سوخته شوروي به پا خاسته بودند، به ناچار در همسلح شده و ب

ستپاچه شوروي يورش برده و همسوئي و همراهي با آنها، چند باري بر قواي ارتش د
صالتي سالنگ را قطع نموده، مانع عبور كاروانهاي حامل اسلحـه و اشاهراه مو

تجهيزات نظامي، و همچنان مانع انتقال مواد سوخت و خوار بار براي ماشين جنگي 
وي با اين عمل تحميل شده از جانب دسته هاي مسلح . شوروي از آن طريق گرديد

  : هدف آني و عمده دست يافتخود انگيخته به سه 
 از كمك هاي نظامي حاضر وآماده شوروي كه زير پوشش حمله به قواي -1

ارتش شوروي  ظاهراً  به خاطر تسريع  . [آنكشور صورت گرفته بود؛ مستفيد گرديد
ساز و برگ نظامي اشرا به  جا گذاشته، بدين طريق مسعود را » عقب نشيني«

  ] تسليح ميكرد
  . ي مطرح نمودئاسطوره » قهرمان«حيث  خودش را من-2
كه به گونه خود جوش  - آن دسته هائي از اهالي دلير سالنگ ها و پنجشير -3

 را برا ي - ضد عساكر دولت دست نشانده و ارتش سراسيمه شوروي مي رزميدند هب
 كوچك تفنگ به دوشان ةارتش متجاوز ، بي ضرر و بي اثر ساخته ، و آنها را در دار

 پسيف خودش كنار ةو برخي از اين افراد پاك دل را از جبه.  اش مدغم نمودپرعقده
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كشيده و آنها را به كار استخراج سنگ هاي قيمتي؛ من جمله سنگ الجـورد و 
  .فروش آن مصروف و مشغول ساخت

العين شكل ة طرف» قهرمان يكه تاز جهاد«     كيش شخصيت مسعود، چون 
ستماتيك عمال مخفي دولت ببرك ـ نجيب از نگرفت ؛ بلكه محصول تبليغات سي

 تجاوز شوروي به افغانستان بود؛ في المثل در خارج از كشور پرچمي  اولةهمان وهل
ها به ويژه خادي ها، فوتو هاي اورا به در و ديوار خانه و دكان هاي خود مي 
آويختند، همچنان دسته گـك هاي آواز خوان خادي، در محافل، مجالس و عروسي 

را » شيرك پنجشير«، با آهنگ هاي مشمئز كننده و مبتذل، سرود هاي بازاري ها
 در داخل 1359تقديم محافل مي نمودند؛ هكذا در سال» قرصك پنجشير«به جاي 

ها و » ستمي«زندان هاي دولت دست نشانده، هزاران بار ديده و شنيده ميشد كه 
، احمد شاه مسعود »يجهاد«خادي هاي مخفي شده در داخل احزاب و تنظيم هاي 

 پسيف او را در مركز صحبت ها و ديد زندانيان ةرا شكست ناپذير جلوه داده، جبه
همرزم )  آهنگرحفيظ(ش زنده ياد و برادر مبارزكه- »بـد روز« . [قرار مي دادند

روسها با موالنا يكجا  نزديك موالنا باعث دروازي بود ودر زندان  خلقي ها، به دستور
 در داخل سلولهاي زندان، مسعود را در نزد 1359در نيمه سال  - اعدام گرديد

« .  ديگرةگونه و پيش ساير زندانيان ب. معرفي ميكرد» شعله اي«شعله اي ها،  
را » مرحله نوين انقالب ثور« هم اكنون اين  اجنت اطالعات  زندان ِ »  شوراي نظار

» استاد«  به سمت جازده و "دانشمند" و "باستان شناس"به حيث به اصطالح 
شير «خــاد براي به اصطالح ترور ] .  در بغالن مقرر  نموده  استپوهنتون
را با پول هاي باد آورده و بي پشتوانه » ستمي«و غير» ستمي«بار ها افراد » پنجشير

 به ناحيه پنجشير -  كه هر بار بالغ بر چند صد مليون افغاني مي شد - چاپ روسيه
آموزش ديده و دستور گرفته، هنگام ورود  به پنجشير به اجنت هاي . گسيل داشت

وي،  خـود و پول هاي چند صد » تـرور«بارگـاه مسعود شتافته، بعد از افشاي پالن 
  . مي نمودند» شير پنجشير«ميليوني را تسليم 

خوانندگان هوشمند و پژوهشگر، با نگارنده همنوا خواهند بود كه سازمان امنيت 
گونه و روئين تن جلوه داده، و از جانب ديگر با » آشيل«ود را شوروي؛ چگونه مسع

هايش به مسعود، وي را از لحاظ پـولي تمويل مي » تروريست«تسليمي دستوري 
نمودند؛ هكذا خوانندگان با توجه، جريان فروش الجورد و ساير سنگهاي قيمتي، 

ديف سلسله فلم  توسط مسعود و يارانش را كه دولت در تلويزيون كابل همواره، همر
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هاي مستند به نمايش مي گذاشت، اگر ديده باشند، به ياد خواهند آورد كه دولت 
 تاريك كوه هاي يدست نشانده چگونه جريان داد وستد الجـورد در مغـاره ها

ش اين  فلم ها، به در واقعيت امر، دولت با نماي. پنجشير را مؤدبانـه انتقاد مي كرد
 نيز راكه عـدم وابستگي سياسـي اش -  رامسعود» بستگيعـدم وا «زبان بي زباني

 به خارج از كشور، در ذهـن بينندگان  نقطه گذاري نموده و -  كرد  ميتــداعي
تماشاگر خوش باور را به اين باور مي رساند، كه مناطق حيطه نفوذ قوماندان مسعود 

 قيمتي از جمله يعني با فروش سنگ هاي[  .  » بر خوردار استءاز اقتصاد خود كفا
مصارف داره اشرا تأمين مي كند و از جانب كشور هاي خارجي تمويل نمي  الجورد

         ]شود 
 نيرو هاي مقاومت ، ، نفـوذ خـاد در درون) » ...K.G.B دست « (  در مقالهمن 

    :م  ذيل نشاني نموده اسه عرصهرا در » اسالميجمعيت « من جمله
  .از آن  داخل كشور، چه خارج  ، چه در اجتماعات مردم -1
  .جبهات جنگ مقاومت -2
                                                                     . زنـدان هـا-3
 ، كه در آن افرادِ منسوب به اقوام و مليت هاي عرصه سومي را از  هايم كاوشو

 ها و سازمان هاي  نقاط كشور، كه در ارتباط با احزاب، تنظيمامختلف از اقص
 قرار داشتند، آغازيده، برآينـد م ديـد و شنيـدةمختلف هم سلول بودند ودر گستر

  :ام  ارائه نموده  اين چنين را در مقال متذكرهمپژوهش
 به خاطر سپرد كه شرح و بيان ددر رابطه با عرصه اولي و دومي، مي باي«  

طريق  به خصوص خاد ، از ، K.G.B.ة چگونگي نفوذ و كانال سازي شبكه هاي عديد
و يا هر تنظيم و يا تشكيل  »جمعيت اسالمي« جبهات جنگ مقاومت ، به داخل

 مي باشد؛ زيـرا ميكانيزم لهئمسديگر مستلزم جست و جوي دقيق در ابعاد مختلف 
 كه هم اكنون ترميم و باز  [عبـور اجنت هاي نفـوذي شوروي ؛ من جمله خـاد

جريان ... و» نهضـت ملي «  و حزب  »جمعيت اسالمي«سازي بعدي اش در درون  
د  كه چاپ دوم اين مقال در دست تهيه بو - 2006 - در فبروري سال جاري  .دارد

 - واقع بازگشتدر -  ادغام مبني بر ، كردندرسانه هاي افغاني خبري را پخش
 به »نهضت ملي افغانستان« به سر باندي  يونس قانوني و » حزب افغانستان نوين«

 - »جمعيت اسالمي«(به جايگاه اصلي شان يعني دارهِ » كج كال ه« سر باندي برادر
از اين عرصه، يعني جبهه جنگ مقاومت به داخل احزاب و تنظيم ها،  ] رباني
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سهل نبوده؛ بلكه به سان زندان ها مغلق و )  اجتماعات مردم(همانند عرصه اولي 
  .بسيار پيچيده مي باشد

 ساير كاوشگران ِ قلم به دست و شجاع ، اين عرصه را به  به آرزوي اينكه
خود به آگاهيگري مردم استعمار شكن ة پژوهش گرفته، با نوشتار هاي روشنگران

  .خويش بپردازند
 )" ... دست كي جي بي "( ه قبالً نشر شده ام ، به نقـل از مقالـ        اين قلم

 ده، براي خوانندگان خرد مند تا همين قسمت بسنده نمو"مجاهد ولس"در نشرية 
 شان توسط امپرياليزمة كه به خاطرميهـن ويـران ساخته شده و اشغال گرديد -

مسعود توسط »  تـرور« در رابطه با  -  امريكا از پژوهش رخ بر نمي تابندجنايت كار
طي مصاحبه اي با احمد شاه فرزان ؛ » قهرمان مسعود«عمال خاد، از زبان خود 

دو مؤخذ ، از غارت الجـورد و ساير سنگ هاي قيمتي توسط مسعود همچنان يكي 
  . را در زيـر نشاني مي نمايد» شوراي نظار«و  داره اش، يعني 

كه ده ها هزار مبارز راه آزادي در آن زنداني  در زندان هاي دولت دست نشانده،
 و بودند؛  از جمله زندان مركزي پلچرخي، خادي هاي مخفي توظيف شده، در بحث

به شيوه شعبده بازان، سخن را د، صحبت هاي زندانيان اشتراك ورزيده، در اكثر موار
كشانيده، از شهامت، رحم، عطوفت، عفو، » مسعودكالهبردار«به كار و كار نامه هاي 

ها و » لياقت«گذشت و بخشايش وي، حرف هائي به ميان مي آوردند،  و از 
،   1365 سالمثالً دراواخر. ي نمودندياد م) با هيجان كذائي(هاي وي » مهارت«

، در جريان صحبت تعدادي از زندانيان، يكي از خادي ...  سلول ،»...بالك«منزل اول 
اش وانمود كرد؛  خادي » قطب«خواند؛ ديگري » اَبدال «را » آمر صاحب«ها، 

قاري «يعني (چهارمي، ة را به القابش افزود و كار كشت» غوث«سومي، مقام و مرتبه 
مناسبات  خپ و چپ »  سازائي«كه ازاهالي بدخشان بود و با  زندانيان- »ريفش

تحقيق « را در جريان گـويا »جمعيت اسالمي«داشت، وحدود بيست تن از اعضاي 
هايش اعـدام و شماري از آنها » هم دوسيه«تعدادي از . اش قلمداد نمود» كشنده

كالم همرديفانش اظهار  به خاطر استواري ) به حبس هاي مختلف محكوم  شدند 
  : داشت
است، خاديست هائي كه براي » ولـي«به خدا قسم است آمر صاحب، ...  « 

كشتن  آمر صاحب به پنجشير مي روند، آمر صاحب از دل آنها مي فهمد، آنها در 
و  اعتراف مي كنند، كه . ثيرش قرار ميگيرنداهمان لحظه رسيدن به پنجشير، زير ت
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چند ... آمر صاحب بسيار مهربان است، آنها را مي بخشد.  اندبه خاطر كشتنش آمده
  .   » آمر صاحب روي آب دريا راه ميرفتبه چشم خود ديده و قسم خورده اند كه فر ن

  :مي پرسد» قهرمان مسعود«احمد شاه فرزان از 1378 در اوايل سال 
ة وسيله گفته مي شود، چندين بار به جان شما سوء قصد شده، از آن جمله ب " 

، آيا وي از جانب نجيب اهللا مامور سوء قصد به جان شما »كامران«نام ه شخصي ب
  "شده بود؟ 

  : احمد شاه مسعود در پاسخ مي گويد
ماموريت ) رئيس خاد رژيم كمونيستي( كامران از طرف داكتر نجيب "     

 نمود و داشت تا مرا از بين ببرد؛ ولي خـودش آمـد و خـود را معـرفي كرد، اعـتراف
ايـن همان تفنگچه اي است كه مـن بـايد كار محول شده ام را در مورد « : گفت

) لـمانادر (كـامران را رهــا كردم و حاال در خــارج از وطـن» .شما عملي ميكردم
مرد «درج كتاب  ( ". ديگر كشف شدة زندگي مي كند، پس از آن چنـدين توطـئ

       ).91 صفحه »استوار و اميدوار به افق هاي دور 
، تداعي اين امر است كه » ديگر كشف شدةچندين توطئ« : گپ مسعود مبني بر

ديگر خود را به اصطالح بخشوده و به » قاتل«استعمار روس، چندين ة قهرمان ساخت
  . كشور هاي غربي فرستاده است

 به طور مختصر بشكافم، اجازه ردن ها راك» رها «اين ة  قبل از اينكه ريش 
معاون رئيس مركز فرماندهي » محمود قاري يف«يد نقل قولي از ستر جنرال بده

كل نيرو هاي مسلح شوروي؛ همچنان مشاور  نجيب اهللا را در اين جا بگنجانم، تا 
كاوشگران مسائل كشور به عمق سخنان اين ستر جنرال شوروي كه در اثرش 

  :هند مسعود را به ستايش گرفته است؛  توجه شانرا بيشترتمركز د

توجه شاياني به آموزش و پرورش نظامي پرسنل دسته هاي ) مسعود(او  ... «
براي اين منظور او مراكز آموزش را ايجاد كرد و كار آموزان . خود مبذول ميگردانيد

از جمع كارشناسان خارجي و اسيران نظامي جنگي بر ) مربيان را(خوب نظامي را 
به   شوروي كه او را عبداهللا نام داده اند ، از جمله يكي از اسيران جنگي. مي گزيد

 خانه و 1989او عروسي كرده و در سال. آموزش تفنگداران مسعود اشتغال داشت
 گاه گاهي ما با او پنهاني تماس مي گرفتيم و به او پيشنهاد مي .سه كودك داشت

افغانستان «( ، » .كرديم كه فرار كند و به ميهن باز گردد ؛ او قاطعانه امتناع مي كرد
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كه به » قاري يف«  اثر 103 -101صفحات » بعد از بازگشت سپاهيان شوروي
    ). كتاب ستايشنامه   احمد شاه مسعود  درج گرديده است1027صفحه 

و حال خواهيم ديد كه هدف از فرستادن خادي ها به پنجشير ، زير عنوان  
  مسعود چه بوده است؟ » ترور«

 ها به پايگـاه هائي درظاهر زير فرمان مسعود؛ امـا به واقع  امر، فرستادن خادي
تحت نظارت  نظاميان مركز اطالعات سپاه چهلم، يا فرماندهي لشكـر پنج اطالعات 

؛ » پناهنده«شده ؛ يا » مشرف« به دين اسالم گوياكه زير پوشش اسير ؛) 1(شوروي 
 اين  بود، تا ند، حضور داشت وامثالهم ، در آنجا» رو گشتانده از سيستم شوروي «يا 
با امنيت و دور از ديدرس ساير احزاب و تنظيم (  در آن پايگاه مسعود» قاتالن«به 

امريكا كه به  C.I.A ن  اجنت هاي بومي و غير بومي سازماهاي جهادي و
د خان، اوضاع و  كودتاي داويخاطراشغال و تصرف افغانستان از  نخستين روز ها

ش جاسوسي ، نظري و ز آمـو )يقاً تحت نظر داشتنظامي و سياسي كشور ما را عم
. ؛ داده شودعملي ، مطابق عملكرد در شرايط كشور هاي پيشرفته اروپائي و امريكائي

ي مذكور بعد از اتمام دوره آموزش و فرا گيري  رمز و به طور يقين خادي ها
اجك  همراه باعساكر ت-رموزاستخباراتي و اشكال كاربرد تكنولوژي مدرن جاسوسي 

 به -با هويت افغان ) 2( و ازبك شوروي كه زبان پشتو، دري و هـندي ميدانستند
، با رنگ و بوي مسعودي شده ، از طريق پاكستان و » بخشش«و » عفـو«عنوان 

  . هندوستان به كشور هاي  مورد نظر  شوروي گسيل مي شدند
 مقاومت؛ از  شوروي؛ اما صـد ها تن از مبارزين دلير جنگ سوسيال امپرياليسم

جمله انجنير سرور قندوزي ها، نظر محمد هاي كوه صافي ها، داكتر فريد ها، 
به قتل » قهرمان مسعود« به دست پليد ان احمـد جـان ها و امثال آنانراپهلو

استخبارات وزارت دفاع  «( .G.R.U رسانيد؛ زيـرا كه ستراتيژيست هاي نظامي 
بي در جنگ مقاومت مردمي توسط از برپائي پـايـگاههاي انقال) »شوروي

مند در كوهستان هاي صعب العبور   روشنفكران و مبارزان پيشتاز و رسالت
نورستان، بدخشان  و ساير نقاط كشور ، به ويژه كوهپايه هاي شامخ و ستراتيژيك 

) به اطمينان ميتوان گفت كه سالهاپيش از تجاوزبه كشور(پنجشير و سالنگ ها 
  .G.R.U  بنا بر همين ملحوظ بود كه دسيسه اي از سوي.  مي هراسيدند،شديداً

و توسط مسعود خاين به وطن شكل گرفت ، تا پهلوان نامي كشور  احمـد . طرح شد
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. به قتل برسد) جنگ مسلحانه مقاومت در پنجشيرة اين اولين بر پـا كـنند(جـان 
  .پهلوان احمد جان در چنبره  همين دسيسه گير كرد و كشته شد

 قتل  صد ها انقالبي پيشرو  و فرزندان مبارز و  داد كه يكي  از علل  تذكارد باي
نا باعث ها آگاه كشور ؛ من جمله ، مجيد ها ، بهمن ها ، داكتر فيض احمد ها ، موال

  ،] كه افكار رويزيونيستي خود را به نقد نكشيده بود  طاهر بدخشي هاحتا[ ، 
اطق  در من پرپائي پايگاههاي نظاميلهئمسين پهلوان احمد جان ها و امثال آنان، هم

  .  بودصعب العبور و ستراتيژيك كشور
 در مورد غارت و فروش الجـورد و ساير سنگ هاي قيمتي و مواد كار آمد 

« صنايع كيهاني؛ مثل زمـرد توسط مسعود وباند وطن فروشش، مي بايد از گزارش
 كـان ه مسعود ب1980ت اگس«:  نقل كرد1981 سپتمبر10 مورخه» اسوشيتدپرس 

شماره » جيمزوجيمولوژي« ؛ ويا از مجله» خنـج دست يافتةزمـرد در
در آمد  «:   كه در بخشي از آن اين خبر درج شده39 تا 26، صفحات 1991بهار27

ساالنه احمد شاه مسعود از راه فروش الجـورد، كوارتـز و سنگ هاي گرانبهاي ديگر 
احمد شاه مسعود و انحصار گري پنج « ؛ » مي رسد امريكائيبه يك صد ميليون دالر

  .»  پنجشيرةهـزار كـان ال جـورد و زمـرد در در
     

  :»ارشـوراي نظـ «  - 2 

  
مورخ » آزموني از نو و يا رسالتي ديگر « چندي قبل به رساله اي تحت عنوان 

 آن 19 و18 عشرت دست يافتم كه در صفحات رفيق مبارز ـ از 1380جدي13
 نظرم را جلب كرد، كه در »جمعيت اسالمي«و » شوراي نظار « رابطه با مطلبي در

  :ذيل به نقل آن مي پردازم

كه مواضع رسمي آنرا فهيم، عبداهللا و  ( "شوراي نظار " سفرمانرا در ارزيابي «
در آغاز  هرچند.  ادامه مي دهيم"جمعيت رباني"و ) قانوني نمايندگي مي كنند

دان هاي جمعيتي به خاطرپيشبرد در هماهنگي جنگ  فقط از قومن"شوراي نظار"
نه جنگ واقعي ؛ بل جنگ هاي نمايشي يعني جنگ هاي زرگري كه [ عليه روسها 

هدف آن به جا گذاشتن مهمات و تسليحات بعد از شكست و عقب نشيني تاكتيكي 
كسب شهرت » قهرمان مسعود « براي دوستان به ظاهر  دشمن بوده ، تا فرمانده آن

و رقابت هاي داخلي  تحت رهبري مسعود در پنجشير و  ] توخي -بوبيت نمايدو مح
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حوالي  آن به وجود آمده بود؛ اما به مرور زمان ساحه كار و نفوذ آن از لحاظ كمي و 
كاپيسا، كندوز، پروان و برخي  كيفي گسترش يافته، نه تنها واليات بدخشان، تخار،

؛ بلكه با جذب ستمي هاي هردو جناح  تمتشكل ساخ از نواحي كابل را نيز درخود
 برخي از - آنچه بعد از جنايات اولي اخوان زنده مانده بود» بدخشي«و » باعث«

شعله اي هائي كه صداقت شان را در لو دادن و به تيغ مسعود سپردن رفقاي 
 و كوچك وردندان هاي خموق - ايدئولوژيك و تشكيالتي به اثبات رسانده بودند

سالمي ، محاذ ملي و جبهه نجات ، تركيب كامالً نا همگوني را حركت انقالب ا
فرماندهي مسعود، ايستادگي روي عاليق . ساختند كه در چند چيز هماهنگ بودند

 و رباني، حفظ روابط مستقل با فاصله "جمعيت"مليتي، حمايت متقابل در مقابل 
و سرگروپ ها نده قومندان ها و كمناسب با پاكستان، و جلو گيري از تماس پرا

   .» ... ندان ها،شركت شان در پروژه اناتومي قوم
با عبدالرقيب » راديو صداي آزادي«      بي مورد نخواهد بود اگر به مصاحبه 

و همسلك وي رحيم داد، كه ) »نهضت دموكراسي«فعال سركرده (جاويد كوهستاني 
كور، شديداً با   با راديوي مذهنه پيخ  بوده و در جريان مصاحبههر دو خادي كـ

در شماره » راوا«،  ارگان نشراتي »پيام زن«همديگر در تقابل قرار گرفته بودند، و 
 و اين قلم مطلب فوق    گفته هاي هر دو خادي را به نقـد كشيده2004 نومبر 62

، در همين بخش كـنجانيده »افغان رساله « را بعد از نشر اين مقال در نشريه  
  : است؛ توجه نمائيم

     : حيم داد خادي از كوهستاني مي پرسدر

 معاون بوديد واز 12و در رياست ) خاد( وقتي شما كارمند امنيت دولتي بوديد «
  » ..اينجا گريختيد و پيش مسعود رفتيد و در آن جا بندي شديد و به پاكستان رفتيد

  :  كوهستاني خادي در جواب ميگويد
ته در كميته سياسي شوراي نظار گذش؛ بلكه در  نه12البته من در رياست  «

 كار كردم  و ،معاون بودم) خاد  (11در كابل در رياست  ،... وقت مجاهد بودم 
من از شوراي نظار احمد شاه ... .   منكر نيستملهئ مساز اين. كاركرد من معلوم است

به طور آگاهانه ...   به اختالفاتي كه خود داشتمءمسعود يا جبهه  متحد ملي بنا

   » عه كردممقاط
  : چنين آمده» پيام زن«و در 
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رهبر صاحب، درست فهميده نشد كه اول افتخار كار در خاد را داشتي و بعد به «
رحيم داد اول بايد سوگند وفاداري به ة عكس؟ به قرار گفته شوراي نظار رفتي، يا ب

  .»خاد را خورده باشي وبعد شوراي نظار را؟
 بر مي آيد كه  جاويد كوهستاني شه، چنين جنايت پي از گفتگوي اين دو خادي

كه به مثابه مغز آن  - »كميته سياسي «آنهم در » شوراي نظار«ر اوايل تأسيس د
  .اشتراك داشته است  - بوده» شورا«

باشد، در  متعهد كه خو د ازطرفداران حكمتيار خاين و جنايتكار مي. داكتر ع
تالفات ميان  حزب اسالمي و  در رابطه  اخ-385صفحه "عقرب هاي زننده" اثرش

  :  كرده استءمطلبي را  افشا - جمعيت
پاينده محمد يكي از شش فرمانده شوراي نظار كه اختالفات عمدي بود كه ...« 

ين شده بود يحيث قوماندان اشكمش تعه  و بسمت معاونيت خاد كـندز را داشت
  » ...نقش زيركانه  را بازي نمود

  ). در اينجا كنجانيده شده است2006فبرورينقل از نوشته متعهد درماه (
و سازمان امنيت )  G.R U (     اساساً اين سازمان اطال عات ارتش شوروي 

بود كه در هم آهنگي و همكاري با خـاد،  نخسـتين هسته  ) K.G.B (آنكشور
كه مدتها قبل در پـتـه هاي باالئي  آن  - چهار تنظيم اسالميرا از» شوراي نظار«

تنظيم جمعيت  «از :   برگـزيد-  جا شده بودنده ظيم، افراد خـاد جابچهار تن
قومادان مال (» تنظيم حركت انقالب اسالمي«؛ از )احمد شاه مسعود(» اسالمي
متأسفانه نام (جمعاً دو نفر » تنظيم محاذ ملي« و » تنظيم جبهه نجات «؛ از )حكيم

). ن روشن نشده استتا كنو» شوراي نظار«هاي اين دو نفر در اولين هسته 
كه - »مسعود قهرمان«به رهبري فرد مورد اطمينان روسها، يعني »شـورا«اين

» جمعيت اسالمي«مركز تنظيم در  - روابط استخباراتي با آن كشور داشتة پيشين
  :گمارده شد و با تشكل شتابنده اش پيكره هاي آني ذيل را   دنبال نمود

طات و پيوند هاي تنظيمي شان به عنوان     جدا نمودن  قومندان ها از  ارتبا-1
نيروي مستقل و گرفتن ابتكار عمل از دست آنان در ميدان جنگ و عرصه سياسي؛ 

  .يعني  به حركت درآوردنشان بر محور اهداف  پنهاني شوراي نظار
  تصفيه هر چه سريعتر اجنت هاي پاكستان اعم از بومي و غير آن در داخل - 2

  . »جمعيت اسالمي«
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كه با نبود آگاهي ) به مفهوم عام كلمه(كسازي فوري مبارزان واقعي افغان  پا-  3
: از تطميع تا تخويف. عضويت آنرا پذيرفته بودند» جمعيت اسالمي « از ماهيت

زندان و اعدام و كشتار در جبهات و شهر ها؛ قريه ها و قصبات؛ همچنان ترور در (
  ) .خارج از كشور

» سفـزا«، »سـازا«عناصر انتـقالي خـاد، ) امالً مخفيك(جائي ه  ترتيب و جاب-  4
توسط احمد شاه » جمعيت اسالمي« و ساير شبكه هاي اطالعاتي روس  در داخل 

  .نده ويمسعود و تحت قوم
خصوص دسته هاي ه   تقابل با بخش هاي  بيشتر اكتيف جنگ مقاومت، ب- 5

روي رزمي آنان در تقابل  شعله اي، غرض كاستن از   نييخود انگيخته و سازمان ها
  .با ارتش شوروي

، داراي اهميت ي  حراست و  ديده باني   مناطقي كه از لحاظ سوق الجيش-6
تا ساير تنظيم ها و گروپ هاي مسلح بر  -   مانند شاهراه سالنگ- درجه يك بوده 

  .آن نقاط ستراتيژيك چيره نشوند
دور دولت دست نشانده در صورت تنگـتر شدن حلقه محاصره  به ) ودرآتيه (- 7

و احتمال چپه شدن قريب الوقوع آن دولت ذريعه دشمن،  سپردن نقـش بديل 
پا خاسته، به دولـتي با ماسك و مكياژ اسالمي و ه دولت غيرقابل قبول براي مردم  ب

  .»مسعود بزرگ«ساخته شده اش، يعني » قهرمان ملي«
 116در صفحه » وراي نظارش«      نكتهِ  مهمي را كه  غوربندي در رابطه با 

نوشته، در اين ميان ) »نگاهي به تاريخ حزب دموكراتيك خلق افغانستان «(اثرش 
  :  مي آورم

جداگانه ساخته بود مربوط به )  حزبك(نيروي ديگري كه در داخل حزب ... «
جمعيت «ايشان اعضاي مخفي . نجم الدين كاوياني و فريد احمد مزدك بود

  ). وخي تتأكيد  از (» آن بودند» شوراي نظار« شاخه  و مربوط به »اسالمي
-»مزدك«و » كاوياني«  از نوشته غوربندي  ميتوان  چنين استنتاج  كرد، كه 

زاغك « دو بال نامرئي،   به مثابه- .K.G.B ةاين دو عضو كامالً  شناخته شد
جمعيت « در درون يعني شوراي نظار، را در  ساختن النه متعفنش » پنجشير

 بعدي اش، توان و تحرك ِ   و تداوم خيانت، سرقت، غارت و جنايات»المياس
  .  بخشيدندبيشتري
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در بطن چركين و پر از كين  » شوراي نظار«ة بعد از شكل گيري نخستين هستـ
هبردار، الخيانت به منافع وطـن، يعني مسعود ك، قهـرمان خون و»جمعيت اسالمي«

  ، را با آمرين اصلي اش1983  جنوري سال7قرار داد ننگين و شرم آور  آتـش بس 
چند ماه بعدِ آن، فالخن تأسيس . يعني جنرال هاي باصالحيت روسي امضاء كرد

در پي آن فرصت را ). 1983اپريل(اشرا به صـدا در آورد » شوراي نظار«رسمي 
» خوست و فرنگ«موهبت الهي پنداشته، دست خون آلودش را به طرف انـدراب و 

ستخبارات نظامي وزارت دفاع اة  بر وفق دستور العمل قبال داده شددراز نمود و
و » ازاـس «از بين بردن منبي بر، خالف ادعاي سالوسانه اش (   G.R.Uشوروي

در » سفزا«و» سازا«با سازمان) كه نقل قولش خواهد آمد (در منطقه » فزاـس«
 و باسالح  )رفتدر مورد وحدت مسعود با آنها تماس خواهم گ(همسوئي قرار گرفت 

افغاني چاپ شده در آن كشور، كه با شگرد ة شوروي و بانك نوت هاي بي پشتوان
 .هاي گونه گون به وي رسانيده مي شد؛ بـه توسعه داره اش آغازيد

   

  : »ا ز ا سـ « - ٣

  
سازمان انقالبي زحمتكشان (» سازا«گرچه در نخستين فراز اين نوشتار، از 

 نيامد ؛ مگرنظر به حضور مخرب و خونباري كه اين اسمي به ميان) افغانستان
بعد از كشته شدن طاهر بدخشي و موالنا باعث دروازي و حفيظ (سازمان تروريستي 

در وقايع و حوادث نظامي ـ سياسي كشور به ويژه بعد از كودتاي ) پنجشيري
ده بسن»  ...ستمي« داشت، نبايد صرفاً با تذكار نام  هر دو جناح 1357ثور7ننگين

 در مورد اين سازمان منضبط، مخفي، نظامي، سياسي و اطالعاتي، كه باز دباي.  كرد
فعاليت هاي سياسي و ة هم گسترهم شكل عوض كرده، و در خارج كشور

  .نوشت -  ولو به طور مؤجز و فشرده -  استخباراتيش را توسعه داده است
م كه الزمه اش كسب امپرياليزم شوروي بر مبناي استراتيژي رهيافت به آب هاي گر

« باند ود، ـتان بـدر افغانس - مـم، چه غير مستقيـچه مستقي - درت حاكمهـق
و تدابير الزمه را غرض محدود . گذاري نموده كشور ما پايرا در » دموكراتيك خلق

داخل آنها؛ ترغيب سازمان هاي ضد شوروي ؛ نفوذ در و ساختن و مهار كردن احزاب
، درپي آن ادغـام » دموكراتيك خلق« باند  با ه وحدتو تطميع شان درجهت پروس

 مذكور  بانداز جمله، شاخه هائي از.  آنان در  آن حزب؛  اتخاذ كرد) به واقع هضم(
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 خلق بانددر تقابل با ) ظاهراً(همچنان بعضي از شاخه هاي جدا شده را . را جدا نمود
اصري دلزده، و جدا شده از كه درپهلوي كاروبار اصلي شان، نگذارند كه عن -قرار داد

ة به سوي دشمنان واقعي سوسيال امپرياليزم روس رفته مبارز، "حزب"مدار آن 
جمعيت «؛ »كجا«؛ »خلق كارگر«شانرا با آنها سمت و سوي اصولي  بخشند؛ مثل 

قبل از جـدائي شاخـه هاي ياد شده از . و امثالهم» گـروه كار«؛ »انقالبي زحمتكشان
ه وطن، و بعد از آن، گـروه ها و افـرادي واقعاً  مترقي، هوشيار و  خاين ب"حزب"اين 

 سياسي، كه خود ناشي از - واقعي هم بودند كه بنا بر تضاد ايدئولوژيك مبارز
،  بريدند و در تقابل "حزب"انشعاب در جنبش بين المللي كمونيستي  بود، از اين 

 فروش و شاخه هايش قرار  منفور و وطنباندانتاگونستيك و آشتي ناپذير با آن 
 سياسي، يا مبارزه -  ايدئولوژيكليه آن به مبارزه مستدام و پيگير و عدگرفتن

. مسلحانه مبادرت ورزيدند، كه به همين علت عـده اي از آنان به قـتل رسيدند
كه به اثر فعاليت »  دسته  پيشرو «؛ ازجملهي ديگر زنداني و يا اعـدام  شدندبرخ

 )... و"قاري"،"ظاهر" ( مستعار؛ مثل ضيا قريشي بانام هاي  خـادچند تن از اعضاي
 عضو كميته مركزي ساوو كه اعدام شدكان دسته پيشرو را قبالً شناسايي كرده بود

  درودسته شوراي نظارار فهيم و قانوني و د"مارشال"با ) چون گذشته(وهم اكنون
 در  خادز اعضاي نفوذييك تن ا) محمد آجان( وقرار دارد مناسبات استخباراتي  

» گرفتار«گويا ) 1359لماه سنبله سادر(كه بار اول دررابطه سازمان ساوو اين دسته 
»  رها«هاي صدارت، » كوته قفلي«دوماهه ماموريتش در وي بعد ازپايان . گرديد

نفوذ » ة پيشرودست«داخل نامبرده در پاكستان در.  و به پشاور فرستاده شدشد 
ش را به خاطر » قيد« دت  براي بار دوم ، م"...دسته" زدن به آن بعد از ضربه. نمود

 كه براساس قانون -نامبرده .  سال تعيين نمودند20 "...دسته"آن در"عضويت"
،  نصف قيدش را سپري  »پروسه مصالحه ملي«رهائي زندانيان سياسي به خاطر 

سال در"ريقبول داوطالبانه خدمت عسك" گويا با ، نـنموده بود كه رها گردد
ج كريم بهـا رئيس خاد پن و به حيث باديگارد داكتر گرديد» رها«از زندان ) 1367(
 ة بها در پايگاه نظامي متروك روسها در دامن كريم آن بخش خاد به رياست  جنرال(

  فعالًاين عضو بخش خارجي خاد .گمارده شـد) كوه  خير خانه  انتقال يافته بود 
  .  كانادا مي باشدمقيم 
  

        

                                                                كبيرتوخي»            . . .  شوراي نظار و بيائيد جمعيت ،                        «                                                                     
  

  

  
  

  
  

  
 

٢٨  
  

كه مردي  بود » حزب دموكراتيك خلق« طاهر بدخشي يك تن از مؤسسين 
جدي، با دانش و استوار و عليه هرگونه وابستگي موضع داشت، تسلط خفتبار و 

تلقي نموده ؛ آنرا » ستم ملي«حاكميت روس بر ساير مليت هاي شوروي سابق را 
اكمه مليت پشتون  حستم طبقهوي بر . در ميان  پيروانش ترويـج و تبليغ مي نمود

با همين منشاء .  من جمله مليت پشتون؛   همواره تاكيد مي ورزيد،بر ساير مليت ها
، محفلش » حزب دموكراتيك خلق«اختالف و بسا نقاط نظر ناهمگون ديگر با مشي 

معروف شده بود، از حزب وطن »  ستمي«يا » ستم ملي«را كه در ميان مردم بنام 
نامبرده از . تسميه نمود» محفل انتظار«و به . ا ساختفروشان خلق و پرچم مجز

  .پرداخت » سـازا « به تأسيس )  1347درسال(زمينه محفل يادشده 
حاكميت و ستم روس ها بر « نظرات ضد محرزاً به همين علت، يعني تبليغ 

كسب قدرت دولتي، در عدم وابستگي به اين يا آن قدرت «وترويـج » ساير مليت ها
، از طريق  ايجاد پايگاه هاي مبارزه مسلحانه، در گام نخست، در بزرگ خارجي

كه بعداً (، بدخشي و موالنا باعث » ...كوهستانهاي  صعب العبور بدخشـان و پنچشير
  ).K.G.B( به دستور مشاورين روسي) را اساس گذاشت» سفزا«جدا شده » سازا«از 

  ... .  آنجا اعدام گرديدندزنداني شده، و در
عقلي و «ن به چگونگي و چرائي فـرار موالنا باعث دروازي از شفاخانه پرداخت

علي آباد، كه از زندان دهمزنگ  غرض تداوي به آنجا انتقال داده شده بود، » عصبي
 دومي ، كه وكشته شدن يك تن از محافظين وي ؛ همچنان  زخمي شدن محافظ

ن داكتر اسد احساكذا حبس چند روزه  بدبخت گرديد؛ هزخم سبب فلـج آن عسكر
در رابطه فرار  موالنا  و دستگيري دوباره موالنا باعث توسط پوليس مخفي » غبار«

ورد ؛ اما در م. را مي گذارم به فرصت ديگر» خيرخانه مينه«دولت كودتا از منطقه 
به اتهام دست داشتن در  به اصطالح كودتاي زنداني شدن بدخشي و اعدامش 

  :  توجه كرد به نكاتي زيردكشتمند باي
دوست مورد «كه خسربره  بدخشي و  اين خاين ملي سلطانعلي كشتمند

، شاپور احمد زي، لوي درستيز وزارت »كودتاچي«به مثابه ؛  نيز بود» اعتمادش
را با خود  يكجا در معرض ...  و » جمهوريت«دفاع وداكتر علي اكبر رئيس شفاخانه 

  در زندان توظيف ميK.G.Bو اصلي اين عض. ... ار ميدهدديد پوليس سياسي  قر
عواملش را قبل از انشعاب  .K.G.B  (»سـازا«گردد ، تا به كشف بخشهاي غير علني 

جا كرده ه ، در  حلقه هاي  طرفداربدخشي جاب»حزب دموكراتيك خلق«بدخشي از 
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موفق به كشف آن بخشها نگرديده » سازا«بود؛ مگر بعد از انشعاب و تشكل سازمان 
ملكرد هاي سازمان مذكور در آتيه؛ موضعگيري بدخشي در قبال اعزام نيرو ؛  ع) بود

ديگـر؛ از ة هاي نظامي شوروي به افغانستان و بسـا  راز هـا و برنامه هاي بر مال نشد
البته توأم با نظـر شخص  خـودش  در  - و  را پور آنرا. رهبر آن سازمان  بپردازد

بر .  زنـدان ارائـه نمايدبه مشاورين روسي   - مورد اعدام و يا ادامـه حيـات بدخشي
در » سازا«بر  اساس راپور كشتمند، توأم با نظر وي در مورد  اعدام  بدخشي ، ره

در رابطه نقش كشتمند در قتل بدخشي، جنرال [ ـدام گـرديد زنـدان پلچرخي  اع
نگاهي «شاهپور احمدزي وداكتر مير علي اكـبر رئيس شفاخانه جمهوريت از رساله 

 نقل به 1996مورخ»   در افغانستانB.G.K.مختصر به پاره اي از عملكرد هاي 
     ] .مفهوم شده است

     K.G.B. كه در  ( ، با قتل طاهر بدخشي و موالنا بحرالدين باعث دروازي
اين  -  همچنان حفيظ پنجشيري،)شان از محبوبيت برخوردار بودندمناطق بدخ

هم ه  ، نخستين گام عملي را در افتراق و ب-ست پنجشيرافتخارمليت دلير و وطن پر
اندازي مليت ها واقوام با هم برادر كشور، كه در درازناي تاريخ، درهمزيستي و با 

هم اكنون  تداوم  خونبار اين افتراق از [  همي نسبي، زيست مي نمودند ؛ برداشت
، به ...و»  مي جنبش ملي اسال« ، »وحدت«حزب :  و شركاء »  شوراي نظار«طرف  

  . ]وضاحت مشاهده ميشود
" حزب خلق"  اجنت هايش را كه در  فركسيون  جدا شده از KGBديگر اينكه، 

قبالً به خاطر تسخير هر دو نهاد  از  -  تسميه  شد» سفزا«و » سازا« به كه بعداً -
جا كرده، سازمانهاي ه  آنها جاب، در مراتب حساس و باالئيرده بوددرون، تعبيه ك

،  سفيـر امريكا را در كابل، »دابس«بعداً زمينه تـرور.  مذكور را زير فرمانش درآورد
كه برقراري روابط نزديك و  -تـدارك ديـد؛ زيـرا كه از تماس امين» سفزا«ذريعه  

كه در فن سرنگون ساختن ( با  سفير امريكا - دوستانه با امريكا را آرزو مي نمود
از طريق كودتا و يا ساير اشكال  واژگون سازي،  دولت هاي مخالف امريكا، چه 
و به طور كل از همين سبب . شديداً مي هراسيد) داراي پيشينه و تجربه كافي بود

  .  تماس دابس با امين را تحت نظر داشت
»  نگاهي به تاريخ حزب دموكراتيك خلق افغانستان «: غوربندي نيزدر كتابش 

امين مي خواست سياست خودرا متوازن سازد  «:به اين نكته مهم اشاره نموده است
امريكا با ... خصوص امريكا  مناسبات كشور را بهبود بخشده و با كشور هاي غربي ب

        

                                                                كبيرتوخي»            . . .  شوراي نظار و بيائيد جمعيت ،                        «                                                                     
  

  

  
  

  
  

  
 

٣٠  
  

 همان 87 و8 ،6صفحات(» ...وجود تقاضاهاي امين هيچگونه آمادگي نشان نداد
  )كتاب

    K.G.B.  خانه علي آبادبعد از فرارش از شفا (موالنا باعث ة با طرح گرفتاري دوبار 
ايجاد » سفزا« امين را در داخل سازمان - اتمسفير خشم و انتقام از دولت تـره كي) 

به روال شكل گيري  - نمود، وموفق گرديد زمينه گروگانگيري سفير امريكا را
آن سازمان  ، مهيا ة توسط  عده اي انتقامجو و نا آگاه از دسيسه پشت پرد - توطئــه

ويا در . ان گيرند و رهبر شان را از زندان رهـا گردانندسازد، كه دابس را گروگ
از جانب . صورت اعدام موالنا باعث در زندان، كدام خواست ديگري را مطرح نمايند

ديگر قواي واكنش سريع وزارت داخله را وارد ميدانگاه نمود، تا مرحله نهائي پالن 
ياده گردد و مرادش پ)  1979فبروري14به تاريخ(تـرور دابس توسط قـواي مذكور 

كه  قطع مناسبات سياسي امريكا با دولت تحت حمايتش بود، در برآيند حاصل 
را  درسر داشت و آن رااشآخر كشوري را كه خيال تصاحب هميشگي . كه شد شود؛

آنرا با ة به اصطالح جمهوري شانزدهمش مي شمرد، چگونه مي توانست روابط آزادان
حمل نمايد ، و بگذارد كه  دابس  خط حركي دولت ت) امپرياليزم امريكا(رقيـبش 

 با  چنين دولتي راامين را از وابستگي به شوروي منحرف سازد، يــادر غير آن 
  . كودتا واژگون نمايد 

» سفزا«و » سازا«كه در ماهيت امر  - »سفزا« در مورد گروگانگيري سازمان 
گذاشته شد، اميد كه سخني چند با شما خوانندگان موشكاف در ميان  - يكي بوده

  .تلقي نگرديده باشد» عبورناخودآگاه نگارنده از متن به حاشيه«
، »سازا«توسط ) شايد هم قتل سياسي(حال به گونه مثال توجه تانرا به اختطاف 

  :در خارج از كشور جلب مي نمايم
زير پوشش افراد ضد دولتي در زندان پلچرخي » سازا«تعدادي از اعضاي  

 از پنجشير، بصير بدروزمثل آقاي عيدي محمد از بدخشان، آقاي : فعاليت داشتند
، »سنگر استخبارتي زندانيان تسليم شده« كه گاهي با ديگر همرديفانش در داخل

 براي زندانيان  و اُلچك و دستبند مشغول ساختن» كارگاه صنعتي زندان«يعني 
 زماني هم در ميان و. پنجره آهني براي  زندان؛  بود درب و دروازه و دستگير و 

،  »مسعود قهرمان«سلولهاي زندان به كار و بار استخباراتي و تبليغي، عمدتاً براي 
همچنان برخي از زندانيان  اعدامي  را طبق دستور اطالعات زندان؛ . اشتغال داشت

  .  زير نظر ميگرفت 
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 (، نجيب و زبيــر...  پنجشير، هر يك  شريف برادران انجنير حسين از اهالي
زبير باديگارد و درايور داكتر كريم بهـا رئيس خـاد پنـج كه با ساير زندانيان اعدامي، 

و رفيقش امين جان،  جوان آرام، مؤدب، ) به بهانه  اعدام از زندان خارج ساخته شد
كه بعد از رهائي از زندان به سمت باديگارد محبوب اهللا (خوش سيما و كاراته باز 

 امـا شخص انجنير حسين در جريان رهائي زندانيان به ؛ )كوشاني توظيف گرديد

 از محبوساني را كه بر طبق قانون رهائي  نفر80حدود » مصالحه ملي«خاطر 
 به مثابه نخستين ريفورم دل - »مصالحه ملي«كه به نسبت (محبوسين از زندان 

 ، نصف)تازه تدوين واز طرف دولت پوشالي نافذ شده بود -خوشكن و عوام فريبانه
حبس شان را تا نافذ شدن قانون مذكور سپري نكرده بودند، كه  رها گردند؛ شخصاً 

  . ضمانت نموده از زندان بيرون  آورد 
 افراد رها شده، به طور كتبي و يا شفاهي تعهد سپرده بودند كه در خارج از 

محمد [  يعني - يك تن از رها شدگان.  تبليغ نمايند» مصالحه ملي«زندان به نفع 
تصور مي  كرد كه  -  مامور احصائيه مركزي كه  نگارنده وي را مي شناخت] سي مو

با تعهد دروغين مي تواند بعد از آزادي به خارج از كشور فرار نمايد و به ريش تعهد 
 قيدش بيست  يك تن از شعله اي هاي سابق بودگيرنده بخندد؛ اما تعهد دهنده كه

ـرار در ي اقامت در كابل، حين فزندان و مدتين شده بود ، بعد از رهائي از يسال تع
كي ميداند (راه و يا در پاكستان مفقود شد كه تا كنون اثري از وي در دست نيست 

سپرده و به همين »  تعهد«، چه تعداد از رها شدگان اين گروپ، به  اميد آزادي 
  ).سرنوشت دچار شده  باشند

دهقانان، «مخفي در ميان بيشترين نيرويش را متوجه كار » سازا« سازمان 
ة يك تن متنفذين محلي و به گفت» معلمان، پيشه وران، روشنفكران ملكي و نظامي

(!) »  عالمان صيقل شده دين اسالم «  )دستگير پنجشيري(  از جاسوسان روسي
  . ساخته بود

 بعد از قتل رهبرش از سر تا به پاي آنرا  تسخير كرده .K.G.B كه -اين سازمان
و زيركانه . را در مناطق مورد نظرش تبليغ و ترويـج مي نمود» الم سازائياس« - بود

به نقد » همسايه بزرگ شمالي«سعي مي ورزيد تضاد اسالم بنياد گرا را در رابطه با 
كشيده، همكاري  با قواي تجاوز گر را به نفع صلح وامنيت  در افغانستان، و ثبات در  

  .منطقه و جهان؛ وانمود سازد
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مسلح با تفكر ه يك نهاد زيرزميني، منضبط و ائي كه اين سازمان به مثاباز آنج
كرد، مدت هاي طوالني از انظار دور  عمـل مي) »اسالم سازائي«همچنان (اسالمي 

مانده بود و در متـن مطالب، يا تفسير و تبصره جرايد داخلي به ويژه رسانه هاي 
: يا به گفته دستگير پنجشيري(خبري خارج از كشور، اسمي  از آن برده نمي شد  

از آغـاز تشكل بي سـر و صـداي خويش در صحنه سياسي و نظامي » سـازا  «"
؛ )"...ظهور و زوال" 181صفحه- "ور و نفوذ داشته است كشور همواره حض

 »جمعيت اسالمي«مگرسازمان مذكور بعد از به اصطالح پيروزي برادران جهادي 
  .  مسعود، عرض وجود نمود- رباني

طي اعالميه اي » مزار شريف«منشي اول اين سازمان محبوب اهللا كوشاني در 
 به »جمعيت اسالمي«تحت اين عنوان كه با رسيدن (» سازا«سازمان » انحالل«

 . ( را  رسماً اعالم كرد) تحقق يافته است» سازا«قدرت، هـدف غـائي و نهائي 
 داود 1352سرطان26ودتايمانند انحالل تاكتيكي فركسيون پرچم، بعد از كدرست 

د خان وداو» خطاب به مردم«ة بياني اي اينكه، مرامنامه حزب شان درخان؛ به بهانه
از آن تاريخ به بعد،  برخي ). اعالم نمودند» منحل«تاب يافته است، حزب شان رازبا

  .نـام مي بردند»  سـازا« هايشان از هاز نويسندگان در نوشت
     K.G.B.داي اين ـر و صـعي مي نمود، تا سـاتي، سـ اطالعمالحظات ، بنا بر

و  توظيف كرده »شوراي نظار«كه بخشي از آنان را در داخل  -  »بي صدا ها «
از آنجائي .  باال نشود-  ـاد نجيب اهللا قرار داده بودقسمت ديگرش را در همگامي با خ

كه دارند، كه حقايق، كه خود بازتاب واقعيت هاست،  بنابر خصلت برمال شونده اي 
ون موضوعات بسيار متراكم و ال از ميان انبوه حوادث و رخدادهاي تاريخي و از در

خاك و سنگ ور ني؛ همچنان از زير هزاران خروار كنوة الي پنهان ساخته شددر
مـردم به حقايق دست . ؛ به بيــرون مي جهند)هرگاهي كه مدفون شده باشند(يگ 

به جاي مسعودِ  « يعني  ،استعمار روسة ه شد ساختقهرمان:   و آن اينكه يافتند
روي همين ملحوظ براي زدودن اين .  اي تنگاتنگ داردرابطه» ســازا«با » رسيده

تـا از يك سو اين . ديكـتـه شده، راه انداخته شدخبر از اذهان مردم،  مصاحبه اي 
كي بوده، تاكتي» سازا«ـان  تداعي گردد، كه رابطه مسعود در گذشته با نكته در اذه

و » سازا«(و از سوي ديگر عوام الناس را به اين باور برسانند كه هر دو سازمان 
  .  نابود شده اند» مسعود قهرمان«در منطقه؛ توسط ) »سفزا«
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پرسشگران منصور و مينوي عضو (بهتر خواهد بود كه به پرسش و پاسخ زير 
توجه )  85و 84شماره » ميثاق خون«انجمن نويسندگان كشم بدخشان نشريه 

  :  كنيم
   :ال از مسعودؤس
 «و » سـازا «گذشته روابطي با سران بنا بر گزارش هاي منتشره شما در«
ها داشتيد، دست آورد تان از آن مالقات ها چه بود؟ در حالي كه ما شاهد » سفـزا

 مبارزان واقعي جنگ بخوان وحدت و همياري غرض سركوب[درگيري شديد 
  ".  وده ايمـر بـاي اخيـدر جنگ ه»  سـازا«ظار و نيرو هاي ميان شوراي ن] مقاومت

  ": جواب مسعود"
ما بعد از خروج قواي شوروي و اعالم عفو عمومي از جانب رهبران تنظيم ها از 

سالم و مردم دست بردارند و به اسازائي ها و سفزائي ها خواستيم تا از دشمني با 
د و ما مجبورشديم از طريق جنگ مجاهدين بپيوندند، ولي متأسفانه نپذيرفتن

   "مناطق را از وجود آنها تصفيه نمائيم 
در اين مورد » دشنه هاي سرخ « اثرش 83 حاال مي بينيم كه ودان در صفحه

  : چه مي نويسد
بنابر استشاره حلقات اپراتيفي روسها جوخه )  ستم ملي(بخشي از آنها  ... «

  » جوخه با احمد شاه مسعود پيوسته بودند
   در باال اشاره شد كه بخشي اينان در همگامي با خـاد قرار داشتند، تـقرر  

 يعني بشير بغالني، محبوب اهللا كوشاني و اسحاق كاوه  به سمت  ،اعضاي رهبري آن
هاي معاون صدارت ، وزير پالن ، وزير عدليه و وزير معادن و صنايع در كابينه 

كه تا هم اكنون نيز ادامه  - ذشته هاكشتمند، مثال بسيار روشن اين همكاري در گ
  .  بوده مي تواند- دارد

نجيب از همين ماشين اسالم ة  دولت خادي شدةبيشترين مال هاي نازدان
بيرون شده، در مساجد، خانقاه ها و ساير نهاد هاي مذهبي تقسيم » سازا«سازي
) »وياركني«مثالً(كشور هاي اروپائي و امريكائي  باالي منبر مساجد درا حت ؛شدند

رهبر «به خصوص از» شوراي نظار«به سمت خطيب، خزيدند و به ستايش از 
و نازنين  و به خاطر كشف القاب نوين و ابداع صفات  آن پرداختند »كثيرالعباد

 به تعمق  و وي غناي هرچه بيشتر پسوند و پيشوند نام  دروغين وكماالت تازه و
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 كاله " مرد به را  بفريبند و  ر شانتفكر سكر آوري فرو رفتند، تا هموطنان  مهاج
   .» ... بروي آب دريا راه مي رفت«  كه گويا  معتقد سازندي "باز 

 ثـورِ بسيار سياهتر 8  قبل از »جمعيت اسالمي« در رابطه با عملكرد اينان در 
 د اما بعد از آن تاريخ ننگين، باي؛ يافتتذكار » شوراي نظار«از هر سياهي، در بحث 

تشكيالت  را در- قسما خاد -»سازا«م و محيل اعضاي مه  .K.G.Bود كه اضافه نم
جا ه ب روابط خارجي دولت رباني ـ مسعود با كشور هائي داراي روابط ديپلماتيك جا

انجنير ايشان :  به مثل، استفاده نمود...  و كرد و از ايشان به حيث سفير و سكرتر
 - نماينده رسمي دولت در مسكو  هم اكنون غالم سخي غيرت-عريف، لطيف پدرام 

  . و امثا ل آنها
، باز هم پاراگراف مختصر از )البته با پوزش( » ازاـس « در پايان متن مربوط به 

  از بدو تشكل  .K.G.B، ... « : را مي گنجانم)  "...  دست كي جي بي " (نوشتار 
يل نامي كه قبل از تشك: » ستمي «[ » ستمي« ،  عناصر »جمعيت اسالمي«
را كه با استاد رباني داراي عاليق مشترك ] الق ميشدطبه گروه بدخشي ا» سازا«

اين عناصر ريوه گر و مكار كه . ي و قومي بودند، در حول و حوش او قرار دادئمنطقه 
مي سوختند و در فن تشكيل سازي، !) چنين  مباد (در آتش  اشتياق تجزيه كشور

حزب «ي، تجربه  امپرياليزم شوروآوري اطالعات براي وگردفركسيون بازي
  .  او را در كار و بار تحزب ياري نمودندرا پشت سر گذاشته بودند؛» دموكراتيك خلق

 رباني علي رغم آنكه از هويت اصلي اين عناصر آگاهي قبلي داشت، با آنهم طور 
معروف خودش را نمي خاراند؛ زيرا كه به مهارت و تجربه اين عده نياز مبرم احساس 

و از جانب ديگر با زيركي مال گونه اش حساب روز مبادا، يعني .  نمودمي
مزيد بر دو .  [*]را نيز داشتاش» همسايه بزرگ شمالي«خويشاوندي سياسي با 

از مداحي اين چاخان ] توخينازك صدا، كرشمه گر و ناز طلب ـ [  علت فوق استاد 
اش با » پاياندانش بي «و » خصال نيكو«كه در وصف » خوش برخورد«هاي 

» رهبر بي همتاي جهاد«همديگر به رقابت خنده آوري مي پرداختند و اورا به مثابه 
و رئيس بي چون و چراي دولت آينده افغانستان  ستايش مي نمودند و با ماليمت 

او را » خود  رهبر بيني«يك روانكاو، كمپلكس هاي رواني و عقده هاي  حقارت و 
اين عناصر روس پرست با سر .  بي سابقه مي بردنوازش مي دادند؛ لذت خاص و

را به بازي مي » استاد سخن«انگشتان سفيد و ظريف خود  موم شخصيت سيال 
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گرفتند، تا روزي از وي مال بنويس سياست خونبار امپرياليزم شوروي ديروز، 
  .» وامپرياليزم كجكول به گردن كنوني روس، در افغانستان بسازند

  » مسعود را بهتر بشناسيم  و شوراي نظاربيائيد جمعيت  ،« نشر نگاشته  از [
 -  سياسي يك سلسله مسايلبافت و تداخل   ، با ارزيابيمدتي سپري نشده بود كه

 به اين دريافت دست يافتم كه رباني نيز مانند مسعود از عوامل اطالعات استخباراتي
 اين مزدور تعليم  چند سال  بعد به خاطر مرگ.  بوده استشوروي در افغانستان 

  مردم ستمديده و به«  ، تحت عنوان"  2011 سپتمبر23تاريخي  طي مقالة  ديده
  افغانستان– نشر شده در پورتال افغانستان آزاد »... آيا  افغانستانة شدهگرفت اسارت

   :  نظرم را در موردش اينچنين منعكس نمودم؛
 را كه با استاد »ستمي« صر   جمعيت اسالمي،  عنا  از بدو تشكلKGBساساً ا« 

. رباني داراي عاليق مشترك منطقه اي و قومي بودند، در حول و حوش او قرار داد
اين عناصر ريوه گر و مكار كه در آتش  اشتياق تجزيه كشورمي سوختند و در فن 

به تشكيل سازي، فركسيون بازي و گرد آوري اطالعات براي امپرياليزم شوروي، تجر
 پشت سر گذاشته بودند؛  او را در كار و بار تحزب ياري را» ك خلقحزب دموكراتي«

  . نمودند
گي استخباراتي   از زماني كه طوق برده،اجنت نازك صدا، كرشمه گر و نازطلب

 پروژه رهبر سازي اخوان روسي  براي آينده در ، ساخت  نرمشروسها را زيب گردن
 از همين سبب  ،امل ساخته شدشدر افغانستان بطور اخص ، و در منطقه بطور اعم 

 يا به بيان روشنتر زمينه كار و بار اداري . مساعد ساخته شد  مصرزمينه رفتنش به
تدارك بورس تحصيلي وي به كشور مصر  توسط دست هاي نامرئي در درون دولت 

 در االزهر به عازم مصر گرديد و) 1968 (1347اين خاين ملي در سال   .ديده شد
 ، هكذا باKGB عوامل  مخفيانه باي تماس هايو .  پرداخت (!)دينتحصيل در امور 

 كه رابطة وابسته به سوسيال امپرياليزم شوروي آن وقت مصر  مخفيرويزيونيست
ه  برقرار نمود،  داشتمصر كشور با ، اقتصادي و نظاميخوب و صميمانة سياسي

 . راد فرا گرفتچنين افآموزش استخباراتي و اطالعاتي و بسا مسايل ديگر را از 
   :را بيشتر باز نمايم اين مسئله  طور فشرده بگذاريد

 تصميم به ملي ساختن كانال ، يافت قدرت دست به  زماني كه  ناصر در مصر 
 1956در سال .  اعالم داشت خطير را رسماً مهم و و چنين امر بسگرفتسويز 

) اسرائيل ( ه شدة شان امپرياليزم انگليس و فرانسه همراه با كشور نو بنياد وساخت
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چنانچه از راديوي كابل اين خبر ( تصميم حمله  مشترك نظامي به مصر را گرفتند 
 خروشچف  تهديد ":   كه- اين قلم هم شنيد -را كه در همان زمان بخش شد 

 در تروجنناي شوروي با انفجار بمب ،كرده هرگاه اين سه كشور به مصر حمله نمايند
 پا در مياني  همكاري و " .گلستان را زير آب خواهد كرد  جزيرة ان ،قطب شمال

مسئله و مذاكرات بين  در امريكاامپرياليزمدولت آيزنهاور رئيس جمهوري آن وقت 
 مانع حمله نظامي  سه كشور مذكور  حل نمودهرا دو كشور شوروي و امريكا بحران 

شوروي اثر گذاشت اين رويداد مهم درتمايل ناصر به جانب سياست . به مصر گرديد 
در نتيجه اين .  گرديد آن كشورو موجب نزديكي و استحكام بيش از پيش مصر و 

نزديكي ، احداث و ساختمان بند بزرگ اسوان بر فراز درياي نيل را شوروي توسط 
 ةكار و بار بس مشكل اين پروژ. انجنيران و كارگران ورزيدة خود به عهده گرفت 

  به افتخار انجام آن ، در روز افتتاح آن سد بزرگ ، ،رسيدعظيم كه موفقانه به پايان 
جمال ناصر و همرهانش با هيئت اعزامي شوروي در رأس شخص خروشچف 

  . اشتراك نمودند
 من - KGBاز همين نقطه عطف تاريخي روابطه دپلماتيك دوكشور به بعد، 

يت هاي  عوامل خود را از ميان مله االزهر مصر نفوذ كرد پوهنتون در-جمله 
كه در فكر سازي به نفع طبقات بهره ( مختلف كشور هاي اسالمي  به اين پوهنتون 

 مكياژ اسالمي  ، تا با ماسك و [*]فرستاد)  دارد هكش سابقة تقريبا يك هزار سال
 با  در واقع سوسيال امپرياليزم.كشور هاي خودي خدمت نمايندبه منافع شوروي در

  اسـتاد فاكولته سـاخته...  و از " فاكولته پاس"مال چنين سياستي از چلي مال ، از 
  

  
به وسيله انور السادات رئيس جمهور مصر " كمپ ديويد" بعد از اينكه معاهده -[*] 

به تاريخ ... ) اين قاتل هزاران تن فلسطيني و( و مناخم بگين  صدراعظم اسرائيل 
ك كشور عربي بود  به امضاء رسيد ، سادات اولين  رئيس وقت ي1978 سپتمبر 17

كه با اسرائيل صلح نمود و اين كشور  را  به رسميت شناخت و همين خيانت وي به 
از اين تاريخ . منافع كشور هاي عربي و خلق مبارز فلسطين سبب ترور وي شد 

 گرديد CIAاالزهر ميدان مانور عناصر نفوذي استخبارات كشور هاي غربي در رأس 
  .  دراين  نهادكاسته شد   شورويKGBو از نفوذ اعضاي 
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   .و بعداً تا مقام رياست جمهوري  ارتقاي مقام داد آنان را به االزهر رساند 
 به  ، اطالعاتي بعد از اتمام دورة آموزش )همچنان سياف خاين ( "ربانياستاد "

 به كابل فرستاده "  پر كده" طور معروف - تأمين منافع روسها در افغانستان خاطر 
خود حمل   را به مثابه وزنه اي در پهلوي نام"پروفيسر"ر آينده پيشوند  تا د، شد

  . بفريبد )سوسيال امپرياليزم شوروي (  به خاطر منافع بادارش مردم را و نمايد
در زمان تصدي داكتر  اين خاين ملي و قاتل هزاران تن اهالي كابل كهرباني 

ته شرعيات تدريس مي كرد ،  به سمت استاد در فاكول حيدر خان در پوهنتون كابل
براي تبليغ شخصيت خود به مثابه يك فرد غير وابسته ، نادار و ناچار  به معاون 

 و با نوع كرنش و  مراجعه نموده)ميرزا محمد كاوياني رفيق زنده ياد ( اداري آن 
حال ، بنگريد كه پول .  مي نمود  در خواست"معاش پيشكي" ها باربيچاره نمايي
ر ـداليارد ـ از يك مل منافقكار وـ، جنايتين شخص نهايت بي رحم اهاي دالري 
  ... .بيشتر تخمين شده امريكائي هم 

 ثقيل  آنقدر  سنگين واين اجنت روس  -  ضد  منافع كشور -كار و كارنامه هاي 
 اگر با در نظر داشت خصلت ،آن در اين مختصر نمي گنجد ة است كه درج هم

اسي هاي عقب نگهداشته شده مسايل و رخداد هاي سياستعمار در رابطه با كشور 
 از بررسي يكي دو  به ارزيابي بگيريم ، كافي استنظامي را با دقت و همه جانبه

در رأس قدرت يك كشور ؛ ) مثل رباني ( شاخص كارنامه هاي رهبران گمارده شده 
  :به نتايج مطلوب مي رسيم 

 در KGB ر را بر طبق دستورا و اقوام برادرباني افتراق في مابين مليت ه
همان كاري كه همتا وهم قالدة ديگرش سياف كه  (  زد دامن)ابليسانه  ( افغانستان

 اجنت شناخته  مسلح ساخته شدةقواي . )مثل خودش اجنت روس بود ؛ انجام داد 
 [ به خلق زحمتكش هزاره 1371  سرطان5تاريخ ه ب ) " محيل مسعود"(روس  شد

باند ( ها را جنايتكاران وابسته به جمهوري اسالمي ايران كه بخش هاي زياد آن
حمله دومي اين قاتل  به .  حمله كرد  در كابل] ندزير چنگال خود داشت) وحدت 

كه دراين جنگ ها هزاران صورت گرفت  1372 سرطان 4خلق هزاره  ، به تاريخ 
 .ته شدند  به طرز وحشيانه اي كش اهالي كابلنفر از خلق ستمكش هزاره و ساير 

) رباني (  شده دستور روسها به خاطر كشتار خلق هزاره از طريق همين ابليس مردار
هالي بي دفاع حمله متقابل و نهايت وحشيانه باند وحدت بر ا[  به مسعود داده شد

  .] كابل باشد به جايش

        

                                                                كبيرتوخي»            . . .  شوراي نظار و بيائيد جمعيت ،                        «                                                                     
  

  

  
  

  
  

  
 

٣٨  
  

 كشتار هاي دسته جمعي خلق  ويكي از مسؤوالناجنت مخفي مانده روساين  
آن  براي اينكه به يك جاسوس كامالً شناخته " استاد رباني " يعني ؛[*]  هزاره
 12 را در   آن جاني رهزن، داده  باشد " اعتبار" ومصونيت) دوستم  ( كشور

از همان سال زماني كه  سرطان 13 در  و. پسر خواند    اصطالح  به 72سرطان 
ي در  الطف  KGB به اشاره  بازهم، عازم تركيه شد و طرف روسها وظيفه گرفت

خلقهاي افغانستان خاين به   و  شوروي  امنيت به سازمان  وابسته حق اين جاني
قابل ياد [ ساخت "اسالمي رياست جمهوري" قايمقام خود در  ونموده وي را وكيل

فان سراي شهزاده ا دالر صر ميليون72دلو همان سال اضافه از  15آوري است كه 
 گپ وگفت در -شخص مفسد به سرقت برده شد در مركز كابل به دستور همين  

   " قهرمانمسعود" امضاء سند خيانت ملي توسط رابطه با
  ] .به جايش باشد ،همين جالد  صورت گرفت  نظر  كه زيربا روسها

 يكارنامه ها عطف نا گفته درطه نق ده ها عطف وة همين دو  سه  نقط تذكربا
گاه روشنفكران متعهد و مبارز پي به ، هر  و خود فروشننگين اين انسان فاقد شرف

 در افغانستان نبرند ، كاوش KGB  ماندة اجنت مخفيماهيت اصلي وي به مثابه يك
ها ، ارزيابي ها و رهنود هاي سياسي آنها براي مردم  اعتبار خود را از دست خواهد 

  .داد 

  
صطالح  از اهالي پنجشير به ا-  يك تن از جوانان ورزشكار باشندگان كابل –[*] 

پسر امان زرگر باشنده كارته پروان نزديك چمن ( ظاهراً به نام جاويد -كابلي شده 
بعد از كشتار خلق هزاره به ، "بوكسر"كه اين قاتل قد بلند و ، زماني ) هاي ببرك 

  افتخار عضويت خاد خارجي رابه چنگ آورد ، به عنواندستور باند شوراي نظار
بل به امريكا فرستاده شد، تا در مسابقات داير شده در ورزشكار و بوكسر رسماً  از كا

 از امريكا مخفيانه وارد فرمانده خوداين جوان طبق دستور . آن كشور شامل گردد 
از اينكه تحت قومنده مسعود چگونه خلق هزاره . كانادا شده در تورنتو پناهنده شد 

 به ، با افتخار كرد ؛درو مي) به گفتة خودش (را در طرف شمال تپه بلند باغ باال 
 آدمكش و جاني عضو خاد خارجي،اين . خود و كار نامه هاي جنايتبارش مي باليد

جرياناتي بس تكانده اي را دررابطه با چگونگي كشتار خلق زحمتكش هزاره در بسا 
نقاط كابل در حضور اين قلم و يك رفيق مبارز بدون آنكه از هويت سياسي ما 

   ... ]نمود بازگو مي چيزي بداند ؛ 
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 كه طبق اوامر آن كشور ،افغانستان اين جاسوس و نماينده منافع روسها درمرگ 
  بوسه تسليم و غالمي زده و دست ISIبار ها به پاي رهبران پاكستان و جنايتكاران  

را شهادت خواندن و براي وي   هموطن ما آلوده استانن هزارهاي كثيف وي به خو
 ياد كردن و ئي وي به نيكو ضد ملي و سخت ننگيناي دادن و از كارنامه هفاتحه
 به گونه اي ديگر   مفهوم همطراز بودن وي را، اعالم كردن وز اعزاي ملي برايشسه ر

 "سيا" درست مثل كرزي كه در عضويت اش به سازمان ( و براي كشور ديگر
   .تداعي مي كند؛ ) ترديدي وجود ندارد 

   

  :ب چند نشريهمحدة در آئين» قهرمان ملي « - 4

  
) هرچند غير مستقيم(افغانستان سم روس به خاطر تداوم سلطه اش درامپريالي

قبلي اش در اكثر ة از آنعده افراد و اشخاص علني، يا مخفي، مربوط به احزاب وابست
 ارايكشور هاي جهان به ويژه كشور هاي آسيائي و اروپائي، كه در اوطان شان د

 ژورناليست گرفته،  نظامي ووسياستمدار و» لسوففي«از  -  موقف و مشاغل مختلف
تگي ننگين شان  و تاكنون وابس  بودند–  ... فلم ساز وتا نويسنده و شاعر و هنرمند و

فرهنگيان و اجنتان دولت هائي داراي پيوند هاي (كرده اند كشور حفظ  را با آن
مزيد بر  -سياسي، اقتصادي و نظامي با روسيه ؛ من جمله جمهوري اسالمي ايران

؛ خواست تا غرض اِغفال و ) نيز شامل اين طيف مي باشند- حزب توده و اكثريتي ها
 را قاره ِ ميان تهي كيش شخصيت مسعودتحميق مردم شكنجه شده و بيدفاع ما،  ن

 و با اين شگرد وي را  شان به صدا درآورندة با ضربات قلم هاي  وابسته و خريده شد
ــازده، باند وطن فروش، شياد، چپاولگر و آدمكشش را افغانستان ج» قهرمان ملي«

شماري از سياستمداران غربي نيز بر مبناي پاليسي دانه اندازي . (در قدرت نگهدارند
غرض پيشبرد مقاصد نظامي و سياسي و اقتصادي شان  - و خريد مسعود و داره اش

اراتي و وابسته ياسي و استخبهوي تبليغاتي از عوامل  سدر اين هيا -در افغانستان
جهاني حريف به زانو نشسته، عقب نمانده، در رسانه هاي بلند آوازه و  هاي

داكتر بارنت : معتبرشان و يا در مصاحبه هايشان،  وي را به ستايش گرفتند؛ مانند
 سابق امريكا در نزد ةروبين كارشناس امريكائي در افغانستان،  پيتر تامسن نمايند

 سفير امريكا در كابل و لوئي ميشل معاون صدراعظم و مجاهدين، برت هنس معاون
  ). وزير امور خارجه بلجيم و امثالهم
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جنرال تيب گريگوريان كه :  اينك نمونه اي چند از همچون تبليغات تهوع آور 
  :  فرماندهي عمليات را به عهده داشت، مي گويد

 جنگي كه سربازان ما قبل از اين با.  مجاهدين مسعود سرسختانه جنگيدند"
    ". چنين دليري و شجاعت به خرچ داده شود، بر نخورده بودند

  ).از سليك هري سن» حقايق پشت پرده تهاجم شوروي در افغانستان«كتاب (
 بعد ها، مسعود به خبرنگاران گفته بود  نمايندگان شوروي در افغانستان مي «

سف  سفيـر شوروي در در دوره اي كه يوري ورونت "خواهند با او به توافق برسند 
كابـل بود، او ده ها پيام و نامه به من فرستاد و خواهش كرد يا با او ديدار كنم و 
اعالم داشت ، آماده است در هر جائي كه مـن بخواهم، بيايد؛  مگر من با شوروي ها 

  ).از لياخفسكي» توفان در افغانستان «كتاب  (- »  " ديدار نكردم
  : كروموف در مورد چه مي نوسدحال ببينيم جنرال بوريس 

 احمد شاه مسعود بي ترديد خيلي هوشيار است و از ديگر رهبران مجاهدين، "
باشد، انسان نظر به استعدادي كه در سازماندهي امور نظامي دارد، برجسته تر مي 

ز هدفمندي حل مسايل كه رويا روي او قرار دارد، ادر. نهايت با اراده و پرشوري است
هنگام پيشبرد عمليات رزمي، اوضاع و . خارق العاده اي كار مي گيرد و پيگيري

طور  مستقل تصميم ه توازن قوا را با فراصت ارزيابي ميكند و توانائي آنرا داردكه ب
او خيلي برده بار است، خيلي ساده لباس مي پوشد و كوشش ميكند از . گيري كند

  ).»... استوارمرد« كتاب 25صفحه  ("...حواريون خود تفنگ نگيرد
 " بي مثالذات"آقاي كپالن، با دوستان ديگرش به رقابت پرداخته در وصف 

  : مسعود مي نويسد
 رهبران نهضت مقاومت قرن  مسعود را بايد در قطار بزرگترين احمد شاه"

مسعود مانند مارشال تيتـو، هوچيمـن و چيگـوارا  دشمن  خود . بيستم حساب كرد
ي كه در تصرف او بود با مقايسه با ساحاتيكه در دوران ساحه ا ... را شكست داد

رهبري نهضت مقاومت مارشال تيتو، مائو تسه تونگ، هوچيمن و چيگوارا قرار 
مسعود تمام پيروزي ها و . داشت، بيشتر زير فشار حمالت دشمن قرار داشت
  ") ؟(! انجام داد)  حقوق بشر(موفقيت هاي خود را بدون تخلف از حقوق انساني 

  ). توخي از- تاكيد برجمله اخير» ...مرد استوار« كتاب 307مندرجه صفحه (
مسعود قهرمان افسانوي نيروهاي  « ؛»... احمد شاه مسعود سمبول مقاومت« 

يك انقالبي كه مائوتسـه تونـگ، چه گـوارا و رژي ...فرمانده مسعود«؛  »مقاومت
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؛  »تراتيژي بي نظيرمسعوديك كارشناس س « ؛» دوبـري را بخوبي مي شناسد
  16574روزنامه كيهان شماره  ("مسعود روزي بدون تالوت قران سپري نكرده«

 ).»...مرد استوار« مندرجه (يا .) خبر گزاري فرانسه ... -مرداد به نقل از14شنبه
  ).»...افغانستان « كتاب ةنويسند  اوليورروا( "رهبرافسانـوي مسعود"

  : اره رهبر كـج كالهـان  شوراي نظار باز هم مطلبي از لياخفسكي در ب
 داكتر نجيب در دوران رياست خــاد تالش هاي زياد كرد تا از طريق شبكه "

نوشته لياخفسكي در مورد  (هاي پيچيده خاد خويش مسعود را از سر راهش بردارد 
 از متن همين نقل قول حذف شده، زيراكه قبال به آن پرداخته شده است» كامران«
يكي از (» ناچـار «وان ديگر هم كه با خود تفنگچه آورده بود و با ضابط ، يك جـ)

رابطه داشت جوان اعتراف نمود مي خواست با بمب ساعتي و ) اهالي پنجشير
به او گفته . كنترول از راه دور جيپ روسي مسعود  را موقع سوار شدنش منفجر كند

 هليكوپتري او را نجات خواهد شده بود پس از آنكه عمليات را با موفقيت انجام داد 
   .             "..داد

را مي گذارم به ... جنرال روسي و ة  از نوشتنقد، بربزرگ سازي مسعود،
از آنجائي كه درج نقل قول هائي بيشتر، اين نوشتار را به درازا . خوانندگان بادرايت

يز، ده بر انگ بسيار مضحك و خنابطه، با آوردن مطلبِمي كشاند، صرفاً، در همين ر
افغانستان در چنگال «، يعني »كهگداي« آقاي شكراهللا از اثــري با زبان لمپنيزم ِ

  .در مورد بزرگ سازي مسعود؛ بسنده مي شود» خونين كمونيزم
من احمد شاه مسعود پنجشيري هستم ولي احمد «در اثر مذكور، در زير عنوان 

  :   چنين آمده است» شاه مسعود نيستم
زندان صدارت يعني در بيخ گوش » پنچ اتاقه«اقي ديگر ما در يك هم ات «

سلطان علي كشتمند صدراعظم حكومت مزدور روسيه بلشويك در كابل، احمد شاه 
او كارمند . جوان دالور  و ميانه قد، خوش صحبت و بسيار خوب. اهل پنجشيربود

را در حكايت ميكرد كه سه بجه شب اطراف خانه شان.  رياست هوائي ملكي بود
شهرآرا عسكر و تانك گرفت و او را به بسيار شن و فت از خانه اش گرفتار و به 
.   زندان صدارت آوردند و هي مي زدند و شكنجه ميكردند كه احمد شاه مسعود است

او داد مي زد كه بلي احمد شاه مسعود پنجشيري است ولي قوماندان احمد شاه 
سي باور نميكرد و چنان شكنجه اش شب هاي زيادي حرف او را ك. مسعود نيست

ميكردند كه هرباري كه براي تحقيق اورا از اتاق مي بردند، از هم اتاقي ها كپـه 
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نصوار تقاضا ميكرد و نصوار را قورت ميكرد و مي گفت كه نصوار او را بي حس مي 
در همان چند روزي كه . سازد و ضربات شكنجه را به همان شدتش حس نمي كند

اق بودم ، آنقدر اين احمد شاه پنجشيري بيچاره را زدند و  كوبيدند كه در همان ات
روس ها و نوكرانش از . تمام بدنش زرد و كبود شده بود و ياراي صحبت را نداشت

افتند ينام احمد شاه مسعود آنقدر ترس داشتند كه هر احمد شاه مسعود را كه مي
خداوند مي داند . ه چنگ بياورندمي زدند و مي كوبيدند تا اگر احمد شاه اصلي را ب

و شايد هم چند تاي  كه چند احمد شاه  را عوضي گرفتند و زدند و شكنجه كردن
تا اگر در بين يكي از اين ها احمد شاه مسعود اصلي بوده . را  اعدام كرده باشند

خاطر شير پنجشير با پنجشيري ها ه حكومت شياد ببرك نجيب ب... «؛ » .باشد
خاطر پنجشيري بودن ، پنجشيري ها را ميگرفت و به زندان ه قط بدشمن بود كه ف

 همان اثـر يا به واقع   خزعبالت 167 و108، 107صفحات . (»  ... (!)مي انداخت
  ).توخيكيد ازأ ت-نامه اي كه با زبان لمپن  آرايش شده است

  نويسنده  اين چرنـد نامه، يعني آقاي كهگداي، كه خود عضـو فعال خـاد بوده
اشتغال داشت ) جاسوسـي(و در داخل زندان به فعاليت هاي سياسي ـ اطالعاتي 

كه وي را  از سالها قبل به مثابه  عضو  در زندان پلچرخي، نخست شعله اي ها،(
ارگ شاهي و  بعد ها عضو خـاد، مي شناختند،  و متعاقب آن » ضبط احواالت«

داني شدن  استادان،  ايشانرا  در استادان معروف پوهنتون موصوف  را ، كه قبل از زن
، مستنطقين و شكنجه گران ) كرده بودندءساحه پوهنتون تحت نظر داشت،   افشـا

شرف باخته و وطن فروش خاد را  خيلي ها احمق و كودن وانمود كرده، كه گويا 
احمد شاه مسعود را از يك زنداني هم نام وي از اهالي پنجشير، تفكيك و شناسائي 

هر احمد شاه مسعود را كه مي يافتند مي زدند و مي كوبيدند، تا اگر « و نتوانسته،
   . »احمد شاه مسعود اصلي را به چنگ بياورند

اوستاكاران ة باشنده قري» بچهِ سرور«شكنجه گراني مثل قيـوم صـافي؛ عبداهللا 
حميد كومه «؛ حميـد شتـاب معروف به » عبداهللا رقصنده«كوهستان مشهور به 

فاروق «برادر پرچمي مشهور (» جالد امين«معروف به » دست دراز«اميـن ؛ » كته
» شاگرد مستري«؛ لطيف شريفي مشهور به )آمر سياسي وزارت داخله كارمل» زرد

قاسم «، يا »قاسم خان عينك«؛  قاسم مشهور به )كه ازهر جالدي جالدتر بود(
 كريم  جنرالكتر؛ دا مدير قسم سه؛ غني پرچمي رئيس عمومي تحقيق» كارتونيك

ارنوال اختصاصي څمدير قسم سه، بعداً معاون » غفاري«بهـا رئيس خاد پنچ؛ واسع 
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كه  - ديگر ة انقالبي ؛ نعيم مومـند و ده ها مستنطق وجدان كشته  وشرف باخت
 طور  -اسماي اين وطن فروشان هـرزه  در نوشته هاي بعدي از اين قلم خواهد آمد

تران را در هـوا  تشخيص مي كردند، چه برسد به معروف جنسيت و نوعيت  كـبو
از آنان، در »  واالتر«شناخت مسعود  كه در مدارج و مراتب ده ها بار باالتـر و 

  . خدمت سوسيال امپرياليزم روس قرار داشت
، كه شيپور ژورناليست بودنش را در هر كجا )شكراهللا كهگداي (»كاروان« ناشر 

و » اوسانه«نداني بودنش مي الفد؛ با ديده درآئي  پـف مي كند و از به اصطالح ز
را از چشمديد هايش در زندان، وانمود كرده، آنرا به اشي خود ساخته » سي سانه«

  . جاي واقعيت مي نشاند
  

    :رات يـت اصلي مسعود در نشاز تـاب ماهـ ب-  5

  
 قدرت رساند، نخستين ةد خان را بر اريكو كه داو1352سرطان26    كودتاي 

تكاني بود كه همزيستي باهمي و سنتي مليت ها، اقوام، قبايل، و عشاير كشور را به 
، كه با مجـوز و 1357ورث 7 لرزه درآورد و پي آمد آن، يعني كودتاي ننگين و خونبار

د و كمك شوروي پياده شد ، اجتماع نسبتاً آرام و مختلط را چنان تكان هاي شدي
از . داشت تـرك و درزِ هـول انگيزي برعادشتمامي ابوحشتناكي داد، كه در

اق و شقاق، شقاوت و نف. همپاشي وحدت نسبي مليت هاو اقوام آغـازيدن گرفت
كشتار، جا گزين آن گرديد و از هر تـرك و درز قبلي خـون فـوران عداوت، كشت و

  . زد
 اين تـرك و درزِ خونين را هـزاران بار چاك و تجاوز ارتش گرسنه شوروي،

 به واقع  -كودتـاهـا و تجـاوز ارتش امپرياليسم روس.  گردانيدانترخون افشچاكتر و 
، »اخـوان امريكائي«علت العلل شد، در نمـايش معـلول بعـدي، يعني تهاجـم  - امـر

داره هاي رهـزن وغارتگر، وطن فروش ومدنيت بر انداز، قاتل و آدم فروش، قـواد و (
جمعيت « ةدار(و اخـوان روسـي ) امة جاوز به ناموس هموطنان تير خوردمت

 اين اجنت -  ، به سر باندي احمدشاه مسعود»شوراي نظار«، در مركز آن »اسالمي
بـه كـابل اسارت ) .G.R.U »شوروي استخبارات وزارت دفاع  «پرورش يافته

كشـور را بدآنـگونه تسليخ ...  و    ثـور؛ كه مليت ها و اقـوام و عشايــر8كـشيده در 
ياد ندارد ؛ كـه وحدت نسبي و ه ي كردند كه مثال آنرا تاريخ كشور ما بو قصـاب

        

                                                                كبيرتوخي»            . . .  شوراي نظار و بيائيد جمعيت ،                        «                                                                     
  

  

  
  

  
  

  
 

۴۴  
  

زيسـت با همـي  كلـيه باشندگان اين سر زمين سوختـانده شـده را ، آنچنـان 
در  - ـندگي نمودند، كه نمونه آنرا نمي توان در شرايط موجودكدچـار افتـراق و پرا
  .نشـاني كـرد  - هيـچ كشور جهـان

رهنگ مـادي ومعنـوي و تمام ارزشهاي بـي مثـال تـاريخي مـا،  در تباهي ف
دستان آغشته به خـونِ دهها هـزار هموطـن بي گناه و بي دفاع ما، يعني دستان 

به آمريت مسعود و خلف » شورا نظـار«  در مركزش »جمعيت اسالمي«پليد باند 
ست مهمي كه در رياست خــاد شش آمريت تحقيق پ(قاسم فهيـم »  بي وفايش«

، كمـتر از حكمتيار، )فرستاده شد» شوراي نظار«داشت و از همان رياست به 
  . نيست ءو شركا  مال عمر دوستم ومـزاري، سيـاف، محقق، خليلي،

حاال خواهيم ديد كه نشـرات در مورد اين قهرمان سنگر دفـاع از منافع 
  :  ؛ به چــه نتايجي دست يافته انـد امپرياليزم روس

تشنه به كشف نيرنگهاي استعمار و امپرياليزم در كشور ما، يكجا مي ة انند با خو
در   .K.G.B نگاهي مختصر به پاره اي از عملكرد هاي«ة رويم به سراغ پانويس رسال

 نويسنده اين رساله بعد از بازنگري اطالعقرار  (1996رخ  اكتوبرؤم» افغانسـتان 
تكـثير و به دسترس خوانندگان خواهد مجـدد، نوشتـه اشرا در بار دوم وسيعاً  

  ).گذاشت
  : فوق الذكر چنين درج شده استةدر نخستين زير نويس رسال

ناليست امريكائي كه مقاالت او در باره افغانستان از ر بروس ريچارد سن ژو «
مجله «اينطرف در جرايد و مجالت امريكائي به طبع رسيده است و ه دوازده سال ب

يز آنرا نشر نموده است، بعد از فروپاشي شوروي، وي چندين بار ن» آئينه افغانستان
در باره مناسبات    .K.G.Bبه روسيه رفت و در يكي از سفر هايش يادا شتها و اسناد

» دهـاروار«ورستي ياحمد شاه مسعود با روس ها را باخود به امريكا آورد و در يون
» مجله افغانستان«ترس امريكا به انگليسي تـرجمـه كرده و براي نشر به دس

بخش (» آئينه افغانستان «29گذاشت، چنانچه قسمتي از مقاالت موصوف در شماره
 13 اصل راپور مورخ 18 –16صفحات(در قسمت آخر آن . نشـر شد) انگليسي

  :چنيـن آمده است ) 1992اپريل

 پنج كه در اشكاشم در سرحد افغانستان به شوروي جريان ي پل باالي دريا« 
اين پـل در ... بدون شبهه حيثيت طفل مولود تصورات نظامي شوروي را دارددارد 

 ساخته شد، سپاه قومندان احمد شاه مسعود دفعتــاً صلـح را با 1979اخير سال
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 تعداد كثيري اسيران جنگي شوروي در سپاه مسعود 17عنوان صفحه. اين پـل آورد
 عسكريست از اوكراين و يك نفر از باديگارد هاي شخص مسعود خدمت مي كنند

ه شده است، در رابط» مسلمان«ابق قـواي هوائي كه اكـنون شوروي بلوك مشر س
  . »... ناد  و فكـت هائي زيادي در اخبار و جرايد منتشـر شـده اس.K.G.Bمسعود با 

  

  ابـنه، كتـ آئيةلـروري بر مجـ م- 6

   :... مصاحبه شكورزاده و غوربندي      

  
در باره ) 46 و45،  صفحات 1995 مورخه45شماره(ستان  مجله آئينه افغان

  :مطلبي دارد،كه در ذيل توجه تانرا به آن جلب مينمايم» مسعود بزرگ«
: وي گفت...خبري با خود آورده است كه... از اروپا...  جهانگرد خبر چين ما"  

ز اين اخبار كه فعال از جوش افتاده، ولي مزه خود را هنوز حفظ كرده است، من ا
 معلومات خودش را  ةخالص: دهن يك كمونيست كابلي بيرون كشيدم  كه مي گفت

.  توأم با آنچه از مالقات با يك جنرال روسي در مسكو اخذ  كرده است، ارائـه ميدهد
ما احمد شاه مسعود : جنرال روسي به كمونيست شكست خورده كابلي اظهار نمود

ا نفـر خود م تقويه هم مي كرديم، زيرا وي را نه تنها از بين نمي برديم؛ بلكه او را
 پس - .بود و پالن دوم اين بود كه اگر نجيب سقوط كند، مسعود جايش را پر نمايد

در حقيقت ما با دار و دسته حكمتيار كه خيلي  -  اينهمه جنگها براي چه بود؟
سطح كشور مي بسيار جاه طلب و انتقامجو است درمتعصب و كهنه خيال و

ي با مسعود جنگهاي تاكتيكي داشتيم تا شخصيت او به حيث يك جنگيديم ول
جنگ هاي تاكتيكي، مانور منظورش از( سخت بيشتر تبارز كند قومندان سر

ما پذيرفته بوديم كه احمدشاه مسعود ) هائيست كه هدفش بر انداختن حريف نباشد
تمام راپور . د زيادي از كار مندان امنيت دولتي رابطه غير مستقيم ايجاد نمايةبا عد

هائيكه توسط اعضاي خاد به رياست  هفت تسليم داده مي شد ، به معاون اول 
برادر فريد مزدك عضو بيروي (رياست امنيت دولتي كه از اهالي پنجشير بود 
تسليم داده مي شد و او وظيفه ) سياسي رئيس سازمان جوانان، معاون حزب وطن

ياد داريد كه داكتر منوكي منگل، كارمند  هب... داشت كه اين راپور ها را تلف كند
امنيت دولتي كه يكي از دوستان نجيب بود، به دستور ما به پنجشير اعزام شد تا با 
مسعود و رفقايش كمك كند، ولي ظاهراً اعالم گرديد كه وي توسط مسعود گروگان 
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 مدتي بعد دولت كابل منوكي منكل را به كمك شوروي آزاد نمود. گرفته شده است
دهها . ]تكيه از توخي [  وما به همين بهــانه، پــول گـزافي به مسعود فرستاديم

كارمند مهم وزارت امنيت دولتي گاهگاهي به همين شيوه توسط مسعود گروگان 
) معاون رئيس جمهور(معلوم الحال   K.G.Bعبدالحميد محتاط . گرفته مي شدند

. عمل مي آمده عضو ارتباطي بود، كه به وسيله او با احمد شاه مسعود تماس ب
به وي وظيفه داده شد تا با طياره مخصوص نزد مسعود برود و ) 1991درسال(باري

ضمن مالقات به وي اطمينان دهد كه فعال كرسي وزارت دفاع براي وي محفوظ 
 ظريفي را به محتاط ةود در ختم مالقات و هنگام وداع، جعباحمد شاه مسع. است
.  كرد  كه محتوي حمـايل گردن زمـرد بود و ميليون ها افغاني ارزش داشت ءاهـدا

( » . ناچيز را از طرف من به ينگه ام بدهيد ةاين تحف« : مسعود برايش گفته بود
بود كه بعد از  سقوط روي همين ارتباط !). ينگه اش يعني خانم عبدالحميد محتاط 

 خدمت مسعود قرار گرفتنده ب )به استثناي پشتون ها (اعضاي خاد نجيب، 
يـن در شماره ماه مـي و جون سـال قلم آقاي بـرزه حرفهائي هـم در همين مورد ب(

  در درون خـورجيــن B.G.K.دست « جريده مجـاهد ولـس، تحت نـام 1993
 بعد از سقوط نجيب، حكومت بدون ) منتشر شده است» جمعيـت درمـانـده

جنجال به دست مسعود افتاد و طوريكه شاهد بوديم، متعاقباً وي به حيث وزير دفاع 
ن در نخستين مصاحبه با احمد همانگاه يك تن از ژورناليستان تاجكستا. ين شديتع

»  .ع داريم كه شما با يكعده از جنراالن روسي ارتباط داشتيداطال«: شاه مسعود گفت
اين (» !من مي دادنده ي بآنان  معلومات بيشتر... بلـي .. .«: سعود اعتراف كردم

شايد آقاي مسعود تصور .) اعتراف رسماً از طريق تلويزيون افغانستان منتشر گرديد
) احت(مي كرده است كه اين اعتراف صريح، ذهنيتي را توليد خواهد كرد كه گويا 

!   ايسـتهعجب زمـان! س او بوده اندجنراالن روسي اجنت و سر سپرده و جاسو
ناميده مي » زاغ سفيد«ناگفته نبايد رفت كه جمعيت  مربوط به  مسعود، به نـام 

  .». شد
روي همين ارتباطات بود كه بعد از ... «:     بر جمله اي از متن فوق مبني بر

ند خدمت مسعود قرار گرفته ب) به استثناي پشتونها(سقوط نجيب، اكثر اعضاي خاد 
  . ؛  مي با يست درنگ كرد»

در مورد   " در درون خورجين جمعيت درمانده  .K.G.B دست "در مقالة 
از آغازين روز هاي تشكل (انتقال اعضاي خـاد به داخل جمعيت رباني ـ مسعود  
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 بر اين واقعيت  ، بار ديگر اين قلم شده ، به وضاحت روشني انداخته)اين  باند منفور
، در يك )همچنان تشكيالت ماقبل آن(ه نيروي هاي مخفي خـاد تأكيد مي ورزد ك

بدون (؛ بلكه »جمعيت اسالمي«جنگي بي رحمانه و پنهاني،  نـه تنها به درون 
به داخل ساير تشكيالت ضد شوروي، از همان  اوايل تشكل آنها،  توسط )  استثنا

K.G.B.   وG.R.U.  ؛ كـند و يا تنـد مي هر گاه جريان انتقال.  ، انتقال داده  شدند
  . بود؛ ولـي توقـفي در آن به مشاهده نمي رسيد

رين نيروي هاي ، سوسيال امپرياليزم روس  بيشت»مصالحه ملي« قبل از پروسه 
 خادي و غير خادي اشرا برمبناي تعلقات مخفي و نيمه مخفي، يعني مزدوران
 آنان را از طريق ، تقسيم بندي نموده،... مليتي، قـومي، زبـاني، منطقـه اي و

 . ؛ فرستاد... م ها، سازمانها و كانالهاي قبال ساخته شده به داخل احزاب ، تنظي
اعضاي پشتـون تبار خـاد،  عمدتاً به داخل حزب اسالمي حكمتيار خون آشام و باند 

جا شدند؛ همانطوري كه نيروي هاي خـاد،  ه ، جاب... سيافِ وجدان فروخته و
در درون ... و  سلطانعلي كشتمند و برادرش اسد اهللا كشتمندسازمانداده شده توسط

جمهوري اسالمي » واواك«بانــد وحـدت، يعني در پهلوي وحدتي هاي وابسته به 
 و خادي هاي ازبك زبان افغانستان همرا ه با ازبك هاي فرستاده شده  ايران خزيدند
دان هاي دولت دست كه زير پوشش ازبك هاي افغان درخـاد و در زن -  از ازبكستان

 در زيرنظارت  عبدالحكيم -  نشانده و سايرنهاد هاي وابسته به آن فعاليت مي نمودند
 ، بعداً در زير دامن خونين قصاب مشهور دوستم و شركاي پرچمي  جوزجانيشرعي

  . و غير پرچمي اش ؛ موضع گرفتند
 فغانستاندرا    K.G.Bنگاهي مختصر به پاره اي از عملكرد هاي «به قسمتي از

  : ، در همين رابطه  توجه كنيم»
 »  حزب دموكراتيك خلق«اساساً  سوسيال امپرياليزم روس از اوايل تشكل  «

 اعضاي كميته مركزي  را كه منصوب به مليت ها و اقوام مختلف سپرده ترين سر
د بر جلب و جذب افراد از مليت ها و اقوام كشور بودند، توظيف  كرده بود،  كه مزي

 ولينؤ كشور، در حوزه هاي تحت پرورش  و آموزش خود شان  و يا سايرمسلفمخت
 مجزا از حيطه -خود شانراة حزب،  فقط افراد قابل اعتماد از مليت ها و اقوام منصوب

 اعضاي بيروي سياسي ، به طور كامالً سري و مخفي  احت  ؛ديد سايراعضاي حزب
به اعضاي  سياسي آنانرا صرفاً - اتي استخبارماندهي نموده، وگذارش فعاليت هايساز

شماري از ... . رابط خود، كه عناصري به ظاهر عادي و اغلباً غير حزبي بودند؛ بدهند
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اين افراد  دسته بندي  شده، بعد از تجاوز شوروي به كشور،  بدنه  اصلي خـاد را 
  .  »...ساختند 

ش به داخل تشكيالت جائي نيرو هايه  تذكار داد كه امپرياليزم روس در جابدباي
 از - بنا بر علل سياسي - ي ئفوق بر مبناي وجوه مشترك اتنيكي، زباني و منطقه 

سازي مطلق اين نيرو ها خوداري مي نمود، و شماري از اجنت هاي؛ مثال  همگون
 به مثل آن را به داخل تشكيالت پشتو زبانان و عكس آن مي فرستاد؛ دري زبانانش

» گرفتار «1359  در سال »جمعيت اسالمي« ر رابطهپيلوت پشتون تباري كه د
 »مجبور«ويا آقاي )  به آن اشاره شد»جمعيت اسالمي«كه در بخش  (شده بود 

 تحصيلكرده در شوروي و يكي از صاحب منصبان بلند رتبه  پشتون تبار، پيلوت
 موصوف بعداً(د فعاليت مينمود وزارت داخله گالب زوي در درون باند رباني ـ مسعو

و يا آقاي مير انجام الدين، دري )  سال زندان گرديد20به » محكوم«همين رابطه در
 پلچرخي  نامبرده در زندان(كرده در شوروي زبان، صاحب منصب، پيلوت تحصيل

من داراي  تجربه يك هزار ساعت پرواز تمريني در « : مي گفت» منزل اول... بالك«
دوره رياست جمهوري وصوف دوبار در م،)»...هستم »  Make 21«طياره جيت جنگي

 بار سوم توسط دولت تره كي ـ .شده بود» محبوس«د خان در زندان دهمزنگ وداو
» محكوم«در باند رسول سياف بار چهارم به خاطر عضويت فعالش . امين قيد  شد

وي بعد از هشت ثور منحوس،  فرد قدرتمندي شد در .  سال حبس گرديد20به 
  ).بنيادگرايان(» اخوان«ي ئ آدمكشان حرفه» دولت«

  انفعاالت سياسي استخباراتيكاوش و پژوهش اين قلم در زمينه، بر فعل و
متراكم اين محراق بسيار  (»پلچرخي«درون زندان  ...)و1360و1359سالهاي(

 استخباراتي  و اجتماع متشكل از  زندانيان منصوب به تمامي مليت  ها و -  سياسي
 اين خود بازتابي استوار مي باشد كه)  سيس خارجيوااقوام كشور، به شمول ج

. ارج كشور در آن ايامبـوده از رخداد هاي نظامي ـ سياسي ـ استخباراتي داخل و خ
- 1373 ـ عقرب38  شمارهDiplomatهمين رابطه به گذارش مجلـه خوب است در

 تمام شعبه «:    توجه نمائيم 30صفحه» پيام زن« مجله 38 مندرجه شماره 1994
پـنج خــاد به حزب اسالمي حكمتيار پيوست، نيروي حزب دموكراتيك خلق 

  .»افغانستان كه به حكمتيار پيوسته بود اورا در يـورش به كـابل كمك مي نمود
صفحه » اردو و سياست« ( حال به راست و دروغ جنرال عظيمي در كتابش  

  :توجه كنيم)  567
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لحميد محتاط، كاوياني ومزدك با نجيب اهللا گفت كه من خبر دارم كه عبدا« 
آمر سياسي گارنيزيون كابل تورن جنرال  امير « ؛  »احمد شاه مسعود ارتباط دارند 

محمد از سالها قبل با مسعود رابطه داشت و ما از اين موضوع بي اطالع بوديم 
ول سياسي و سخنگوي مسعود ؤهمانطوري كه نمي دانستيم  دوكتور عبداهللا مس

  )؟. (!» لطيف خود مان استبرادر  جنرال
 اخير جنرال عظيمي در مورد به اصطالح عـدم آگاهـي نجيب اهللا از ارتباط ةگفت

كه  - و عبداهللا» مسعود قهرمان«امير محمد و لطيـف، جنرالهاي بلند پايه وي با 
غرض مشوب ساختن ذهنيت كاوشگران مسايل امور سياسي افغانستان درج كتابش 

 اين قلم نيست؛ زيـرا كه نجيب خـود يكـي از اساسي ترين مورد قبول - گرديده
لق، پيچيده  و درهم تنيده در اين مناسبات بسيار مغ  .K.G.Bسيـخ هاي بـافــت 

ش به درون و نفوذ  .G.R.Uي از روابط مخفيانه همپالكي اش يعني مسعود با بود، و
صل فاكولته در آن سال هائي كه مسعود ظاهراً مح(» نهضت جوانان مسلمان «

« مشهور ترين ة اين پرورش يافت( مغز متفكر خاد . نيز اطالع داشت... ) انجنيري بود
  كه از طرفداران سرداراخترمحمد احمد زييعني پدرش  ،ي دربار» ضبط احواالت

درنقش وكيل التجار  -  دخانوصدارت و جمهوريت داو -   دوره و در هر دوبوده دوداو
آنكشور به نفع روسها اشتغال داشت كار و بار استخبارات دركستان به افغاني مقيم پا

، نمي توانسـت كه از مجموع روابط اعضاي بلند مرتبه حزبش با مسعود؛ با خبر )
  .نباشد

جـالد بسيار زيرك و محيل خـاد، فقط از  پياده كردن  مرحله نخست پالن  
داشت، يعني ، آگاهي كامل )مسعود(ستراتيژيك نظامي شوروي توسط هم مسلكش 

 و روس، مسعود را منحيث ديـده بـانمي دانست كه ستراتيژيست هاي نظامي 
محـافظ  منـاطق  مهـم سـوق الجيـشي افغانستان؛ همينطور غرض سركوب نيروي 

  . گمارده است هاي رزمنـده جنگ مقاومت وبسا مسايل مهم سياسي ، استخباراتي؛
نكرده بود، كـه روزي خـودش بـراي نجيب؛ امـا به فاز دوم اين پـالن تـوجـه 

، يا )»يه ئرهبر افسان«(استعمار روس بي مصرف و بي ارزش خواهد شد و به جايش 
انقالبي مسلمان و ضد الحاد «در نقش يك )  »بهتر از ناپليون« (عـزام ة به گفت
  .   خواهـد نشسـت » شوروي

صفحه (» نستاننگاهي به تاريخ حزب دموكراتيك خلق افغا«غوربندي در اثرش 
  :مينويسد) 122
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فريد احمد مزدك از تريبون عاليترين مقام حزبي به صورت سازمانيافته در  « 
و تمام راپور هاي فوق العاده محرم نظامي ) شبكه ضد نجيب(اين شبكه كار ميكرد 

ه را توسط برادر خود يار محمد و راپور هاي ملكي را خودش طبقه بندي نموده ب
  .»ترس احمد شاه مسعود مي گذاشتدسه صورت منظم ب

  : غوربندي از طريق تيلفون از مزدك مي پرسد
 ايد، چه از نقش خود كه در سقوط نجيب اهللا و حاكميت حزب داشته« 

من منكر نقش خود در سقوط «: مزدك با بيشرمي، مي گويد،  »پاداشتي گرفته ايد؟
  .» نجيب اهللا نيستم چون مخالف وي بودم اين كار  را كردم

از تصميم  .K.G.B لجنت معلوم الحا    به اين نمي پردازم، كه چرا مزدك اين ا
آمرين روسي اش در به اصطالح سقوط نجيب، دم نزده،  به جاي آن، نقش خود را 

وانمود كرده ) »مخالفت سياسي«(جالد خاد و رئيس دولت پوشالي » سقوط«در 
  تمركزكتابش، روي آن    116 كه غوربندي در صفحهنكته مهمياست؛ ولي به 

  . كرده؛ مختصراً خواهم پرداخت
ي آنرا » پنـج نيروي متشكله« غوربندي در تشكيل گنگره حزب منصوبه اش،  

اينك سه نيروي متشكله كنگره حزب منفورش را، كه در متن . ياد آوري نموده است
  :آن مسائلي نهفته است، در زير با هم يكجا مطالعه مي نمائيم

ت مخفي محمود بريالي اهداف و سازمان هاي كامالً جداگانه اي  تشكيال-1
  ).نقل به مفهوم(داشت و پابند كدام دستور و فيصله نجيب اهللا نبود 

جداگانه ساخته بود مربوط به ) حزبك(نيروي ديگري كه در داخل حزب  « -2
جمعيت «ايشان اعضاي مخفي . نجم الدين كاوياني و فريد احمد مزدك بود

 ايشان در ةنقش خائينان  . آن بودند» شوراي نظار« و مربوط به شاخه »اسالمي
  . »سقوط حاكميت حزبي به كسي پوشيده نيست 

  )به اين پيكره قبالً  هم اشاره شده است(
نيروي سوم مربوط به آقاي كشتمند گرداننده كنگره بيروكراتان فاسد  « -3

دوم حكومت برطرف گرديد، از  ةشتمند زمانيكه بعد از دورك. وي بوده وابسته ب
حزب و دفتر سياسي آن استعفا داده شرمسارانه گفت به حزب وحدت تعلق فكري 

تأكيد از ( » .داردو براي تحكيم آن سعي نموده و ائتالف شمال را بر حق ميداند
  ).توخي
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» حزب دموكراتيك خلق«كه يك تن از اعضاي مهم كميته مركزي   غوربندي،
 را از عمـق قضايا درون حزبـش بيـرون  كشيده دو راز مهم بود، با خشم و نفرت

شوراي « است،  يعني نجم الدين كـاوياني و مـزدك  به طور سـري در تشكيل 
به مسعود ياري مي رسانند و عضويت  شانرا به  آن نهـاد،  به خود تبريك »  نظـار 

  . و تهنيت مي گويند
كامال سـري و پوشيده، ة به گـوناين عمل،  نيز نمايانگر آن است كه شوروي 

اعم (بخشهاي بسيار حساس و مهم نهاد هاي سياسي، بويژه اطالعاتي، قسماً نظـامي 
را از چهار چوب آن  حزب خارج ساخته، آنها ) »حزب دموكراتيك خلق«از مليشه 

؛ فرمان مي »پارتيزان مسعود«قرار داده، و به تبعيت از » شوراي نظار«را در قالب 
  . دهد

فته،  كه سلطانعلي كشتمند ين نيـروي سـومي ، اين مفهوم شفافيت يايدر تب
حزب «پيوست اعضاي رهبري (استحاله نيـرو ها ة مبناي همين پروژنيز بر

  رباني ـ »جمعيت اسالمي«حكمتيار ؛  » حزب اسالمي«به » دموكراتيك خلق
  دوستم"جنبش ملي " ؛  خليلي–مزاري ـ محقق » حزب وحدت اسالمي«مسعود؛ 

 -را»  مسعودبزرگ« رهبري ، »ائتالف شمال«، در چوكات )نها و باند سياف وامثال آ
كه در آينده نزديك  به مثابه صور اسالمي دولت دست نشانده در نظر گرفته شده 

ل  ها قبل شماري  كه سا،»حزب وحدت«و به داخل  ر مي دهدئيد قراأمورد ت - بود
، و جواسيس كامالً مخفي ...  كشتمند رئيس خــاد برادرش،  اسداهللاخاديها از مثلث

» شرمسارانه«خودش در آن حزب نفوذ نموده وجا به جا شده بودند؛ ة و تربيه شد
همانطوري كه گلم جمع دوستم،  اين فرد مورد اعتماد جنرالهاي وزارت . مي خـزد

 دفاع شوروي، صراحي اطاعت از نجيب را به سنگ اسالمي مي كوبد و از جانب
، ...و» خالد بن وليد «به درجه) صبغت اهللا مجددي( بعدي اجنت قديمي وچند
و يا . مي گيرد» غسل تعميد« و با آب زمزم  به حج مي رود. ارتقاي مقام مي يابد

خود  را زنگ پاي حكمتياربي )ظاهراً(كه  با تمام  نكبت و گندش،  » تنـي«جنرال 
 عليه جالد خاد،  شرنگ و "ب اسالميامير حز" عار مي سازد، تا در رقص كودتائي

  .ترنگي از وي نيز به گوشها برسد
 چنانكه در بحث قبلي نيز  به اين نكته مهم اشاره شد، كه  اكثريت اعضاي 

 محمود بريالي، ؛ مثل پنجشيري، كشتمند،» ب دموكراتيك خلقحز«كميته مركزي 
 ةبه عالو(ان نورمحمدنـور، بعد ها گالب زوي، فريد مزدك وساير همرديفانش
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ولين باالئي  ؤبي هايشان كه به طور علني از جانب آنان به مسذبيشترين تعداد ج
كه متشكل از   -، هر يك از خود شبكه  جاسوسي  كامال مخفي)حزب معرفي ميشد

.  تند داش-اشخاص  مورد اطمينان، وابستگان  و اقوام بسيار قابل اعتماد شان بود
«  همانند آنعده از اعضايهر يك،ة  منصوبجاسوسي ةشماري از مجموع اعضاي شبك

و در تمامي نهاد هاي »  ضبط احواالت«،  كه سالها قبل در »حزب دموكراتيك خلق
خاد )  اصليةبدن(ساختار رجدي  د6سياسي ضد شوروي نفوذ كرده بودند، بعد از 

  .   نيز مثل ساير اعضاي حزب سهم گرفتند
 قــدرت شبـكه مخفي آنعده از سرسپرده ي اهـرم مجموع مطابق دستور روسها،

با مثالي در زمينه، .  خود همان عضو بودرين اعضاي مركز ؛ در دستترين و مطمئنت
نور محمد نور با يكتن ازمقتدرترين مشاورين :  موضوع را وضاحت بيشتر ميدهم

نور پنج تن از اعضاي  جوان . يرند به پول هنگفتي دست يابندروسي،  تصميم مي گ
 شان باوي كدام ة بودند و داكتر نجيب از رابطكه عضو خـاد نيز (را ه مخفي اششبك

 تا پولهاي تاجران سراي تاير و چاي فروشي مقابل  توظيف مي كند،)اطالعي نداشت
چهار تن اعضاي اين شبكه  فارغ . (را به اصطالح مصادره كنند» مسجد پل خشتي«

خاد، ميليونها افغاني  از عضويت شان درينها با استفاده، ا)التحصيل پوهنتون بودند
 دكانهاي چاي فروشي آن سراي بزرگ و معروف را، كه  ، چك و اسعار خارجي نقد

 اقامت در آن -مسدود شده بود ، طي سه شب وسه روز ... به خاطر روز هاي عيد
 از پولهاي مطابق پالن مطروح يك تن از اينها با قسمتي.  سرقت نمودند-سراي 

نمود، تا از آنجا به » فرار«به پاكستان ) البته غرض كارو بار جاسوسي(ه دست داشت
سايرين، يعني مجيد از كارته پروان ، حشمت از . گردد» پناهنده«كدام كشور غربي 

نام زلمي وفرد ه ، جوان چهارمي از اهالي كابل ب) »حشمت خوبان«مشهور به(شهرنو 
مي شد، بدون استيذان جالد  خاد ناميده »  زلمي  قندهاري «پنجمي كه وي نيز

 توسط خاد گرفتار و هر يك اينها. بادرت به عمل سرقت نمودندداكتر نجيب  م
 فعاليت هاي افراد  اين شبكه در زندان نيز به.  سال زندان شدند20محكوم به 

وب به مليت  س و آتش افتراق بين زندانيان من استخباراتي و سياسي مشغول بودند
    .زدند كشور را  دامن مي ،. ..هاو اقوام و

به هر صورت در حاليكه  «:    كتابش،  نوشته  است123 غوربندي در صفحه
بريالي و عاليق ديوانه  - بودن شك هوس  انتقامگيري  و قدرت طلبي براي كارمل

امـا سر اصلي نـخ وار اتنيكي براي كـاوياني و مزدك انگيزه هاي نيرومندي بوده ؛ 
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 و حمايت از منافــع خود تصميم ـوذحفظ ساحه نفنام ه  ، كه بوددست روسهـا به ب
به اين منظور عوامل و اجنت هاي خود را .  نجيب اهللا را سقوط دهند گرفته بودند تا

  ». به كار انداختند

از » سقوط«كه زير عنوان  -  در رابطه  با انتقال قدرت از جالد خاد  نجيب اهللا
 آن به سر باندي ة ي كه  اجزاي متشكل» شمالائتالف « به -صحنه كشيده شد 

آن از ة و شكل گيري مخفيان (مسعود با هزار تسمه به امپرياليزم شوروي  وصل بود 
حزب « از اعضاي كميته مركزي يمدتها قبل، به دستور روسها و ذريعه تعداد

)  ،  مانند مزدك و محمود بريالي و امثال شان انجام يافته بود»دموكراتيك خلق
فقير محمد ودان ، در صفحه يك تن از اعضاي مهم كميته مركزي اين حزب، يعني 

    :مي نويسد» دشنه هاي سرخ«  اثرش 86
عامل ديگر فعال در امر . ادامه يافت) توطئه عليه نجيب اهللا(مگر توطئه  ... «

. نام حـارث شـاه بود ه  اطالعاتي شهر دوشنبه بةرئيس ادارسازماندهي توطئه 
حيث مشاور كار مي ه واليت بلخ ب) خاد(قبالً در رياست امنيت دولتي موصوف 

ل افغانستان  شناخت كامل داشت او ادر هاي ملكي و نظامي واليات شماو با ك. نمود
كه به زبان فارسي تاجيكي حرف ميزد عضـو ارتبـاطـي با سـران ائتـالف شمال 

  )از توخي -تكيه .(».محسوب ميگرديد
 در اين جنرال عظيميرامي در ميـان مي گذارم كه، اگـر  با خوانندگان گ

 و يا غور بندي بنابر كشمكش هاي درون حـزب شان ، در ي نوشته ئقسمـت چيزها
 و ءرا با شوروي افشـا» ناپليون مسعود«تحليـل هايش سايه روشن هائي از روابـط 

لي را روشن و يا فقير محمد ودان در همين رابطه مساي. بر آن تأكـيد كرده است
اولي  (نقل قول از اين سه تن اعضاي برجسته و بسيار مهم حزب  .  ساخته است

قاتل مستقيم هزاران تن مبارز جنگ مقاومت، و دومي كه در تمامي جنايات وكشتار  
 و ي از ياران بسيار نزديك جالد خاد اميـن سهيـم بوده، وسوم- دولت تـره كي 

 بدان معني نبايد تلقي گردد، كه مجموع نوشتار ،  ) رئيس دولت پوشالي بوده است
همچون نوشتار ها مي بايد به نقــد كشيده . هاي اينان مورد تائيد اين قلم مي باشد

ومنتقدان ابداً اجازه ندهند كه اينان، قبـح را از قبـاحــت بردارند و قبـاحــت  شوند
سوس هاي شوروي را خصلت عام بخشيده آنرا طبيعي وانمود سازند ؛ چنانكه جا

شان به دست دولت فعلي امپرياليزم روسيه مي ة كه هم اكنون زنجير قالد -  سابق
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اعم از خادي ها و ساير عناصر مربوط به شبكه هاي  استخباراتي  روس؛  - باشد
  .مي خوانند» انقالبي«جاسوسي شان را يك عمل 

 درج  كه،» مسعودقهرمان« نويسنده تاجك با ميرزا شكور زادهبه مصاحبه 
مرد استوار و  « 365 ، و در صفحه 10/10/1375روزنامه اطالعات چاپ تهران مورخ 

  :نيز چاپ شده است ، در زير توجه نمائيم» اميد وار به افقهاي دور 
كدام يك از ة  منظور من اين است كه خاطر": ال شكور زاده از مسعودؤس

رجسته مي نمايد، خاطره اي درگيريها با دشمن در ذهنتان بيش از ديگر خاطرات، ب
  . " مهلك به دشمن ؟ ةضرب

 ، كه مي خواهد سر و صدايش بيشتر در تاجكستان  و ايران بپيچـد، به مسعود
  :مي فرمايدالف و پتـاق پرداخته، ناخود آگاه خودش را رسـوا نموده ؛ 

و اين  شمار وسيعي از نيرو هاي خود را وارد منطقه كردند) شوروي ها ... (" 
ي از عمليات بسيار مشهور شوروي ها بود كه فكر مي كردند كه با اين تهاجم يك

مـن پيش از آغـاز اين عمليات يعني . سنجيده شده همه چيز را تمام خواهند كرد
بيسـت روز قــبل از آغـاز حمله از برنـامه آنها مطلـع شدم و اطالعات اين حمله از 

جالب اين است كه بخش زياد از . يدمركز فرماندهـي قواي شـوروي به دستم رس
اطالعات را از جنرال هاي ارتـش سـرخ مي گرفتم و اين اطالعات را نه در برابر پول 
؛ بلكـه از طريق جنرال هائي كه از مليت هاي مختلف بوده و از شوروي ها بيزار 

نقدر آيا بيزاري، نفرت و انزجار اين جنرالها از رژيم شان آ [ بودند دريافت ميكرديم
 به فرزندان و تازه جوانان، از مليت هاي احتبيحد و غير قابل تحمل شده بودكه؛ 

 ضد رزمندگان  نيروهاي مقاومت ما هخودشان هم، كه شامل اردوي شوروي بوده و ب
قرارميدادند »  كج كاله عودـازي مسـغ«مي جنگيدند، رحم نكرده، آنانرا زير  تيـغ 

 از كوچكترين احت  ؛اطالعاتي كه  ما را] .  » كندمك شاخ دروغت بشبچه اَ   «- ؟!
جاسوس هاي دو جانبه اي كه مـا داشتيم از آنها به ... مسايل با خبر مي ساخت

   .)؟؟  (!! "... خوبي استفاده مي كرديم
نرال ـورن جـ تي و همسوئيـي را به همزبانـان گرامدگـما خواننـحال توجه ش

كه وي  - مسعودبا» توفان در افغانستان «تاب نويسنده  ك» الكساندر لياخفسكي «
تورن :   جلب مي نمايم - راز شوروي وانمود مي كندت همرا داراي قدرت استخبارتي

 در كشورش اشاره مي G.R.U و .K.G.B  جنرال مذكور،  بعد از اينكه به تضاد ميان 
متهم ) ت. يسرهنگ دوم اناتول(نماينده استخبارات نظامي ...  " :نمايد، مي نويسد 
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 از نيروي مسلح د، او را به مسكو فرا خواندهبه همدستي با احمد شاه مسعود گردي
 مگر  چندي بعد با اعالم مشي مصالحه ملي در افغانستان،  ؛شوروي بيرون راندند

ا   رپيشنهاد كردند، بار ديگر به افغانستان آمده، به اجراي وظايف خود پرداخته كار
 97درج صفحات  ( ".مگر او از انجام اين كارخوداري كرد.  با مسعود ادامه بدهد

  ).از آقاي رحيمي» احمد شاه مسعود« 1010و صفحه» توفان در افغانستان «99و
 صاحب منصب شديداً اهانت ،  در مورد آن»لياخفسكي«ه جنرال   بررسي  نوشت

  .  ي گذارمشده و از قواي مسلح شوروي اخراج گرديده  را به خوانندگان  با درايت م
جنرالها و صاحب »  همكاري« نظاميان بلند رتبه روسي در رابطه به ر   ساي

» لياخفسكي«كشور با مسعود، تلويحاً اشاراتي دارند ؛ مگرجنرال   منصبان اردوي آن
منتها با  - »مسعود قهرمان«بر جاسوسي كردن صاحب منصبان اردوي روسيه براي 

 .G.R.Uةتا  نازدان، ئيد مي زندأ تبا وضاحت مهر- )»همكاري«(كاربرد كلمه آبرومندتر
«  هاي كشورش؛ چون كهگداي ها، براي مردم افغانستان از زبان اجنت در آينده را

« ؛ ! » رهبر استوار قامت «  ؛  !»تاج آزادي افغانستان  « ؛  !»باباي آزادي افغانستان 
  .  طالئي بر سرش زنند و هزار ويك تاج الماس و طرة، بسازند...  و !»كوه بابا 

،  به شكور زاده نمي توان »مسعودكـج كاله« بر پاسخ  رهبر دروغ  گويان جهان 
  .بي تبصره گذشت 

به خصوص جنگ جهـاني دوم، دو و دوم جهـاني اول هاي  در جريان جنگ 
مـتـفـقـيـن از يكطرف، و كـشور هاي محــور از جانب (جهـت متخاصم جنگ 

ة متكامل دولتي و امكانات وسيع مالـي و تكنولوژي پيشرفتداراي نظامات ) ديگر
اسلحـه سازي و اطالعات بودند؛ همچنان سيستم ها و شبكه هاي اطالعات و ضد 

در اختيـار داشتند،  -  چند قـرن تجربيا ت عظيم جاسوسـي ةبا پيشين - اطالعات را
نامرئي استخباراتي،  متكي بر همين داشته ها ازكانالهاي نهاني اطالعاتي و بستر هاي 

كه قبالً تدارك ديده بودند و يا بعداً مطابق نيازمنديهاي شرايط نوين اقتصادي، 
  .  ضـد همديگـر عمـل مي كردنده نظامي،  استخباراتي، آن را مهيا ساخته بودند؛  ب

كه در بدترين شكل آن،  -اين كشور ها با پـذيـرش تهـلكه و افتضاحات سياسي
جنگِ مخفيانه تشكيالتي لماتيك ميان طرفين درگيرقطع مناسبات دپ منجر به اغلباً

شانرا در درون نهاد هاي  مخفي يكديگر ة اجنت هاي كاركشـته و آزمود -  ميگرديد
طرف ... مي فرستادند، تا اگر از طـرح ها و پالن هاي اقتصادي، سياسي، نظامي و

  . مقابل آگـاه گردند
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الفـوكان كشور ة در حلق» قهرمان مسعود«حاال كه فرمانده ولسوالي پنجشير 
 خاديست و دانه خور امپرياليزم  يعني فهيم،از  سر داره بعدي وي وجود ندارد، 

كه  شاخصترين  - پرسيد، كه  مسعود در نبود چنين دولتيدمتجاوز امريكا، باي
از كدام تأسيسات و امكانات ديگر در ولسوالي  - نكات آن در باال تذكار يافت

آنهم دردرون ( داخل شوروي ده مي نمود كه جاسوسان خود را درر استفاپنجشي
 وادار به كرد، و جنرالهاي مهم ارتش سرخ رااعـزام مي )  قشله هاي عسكري

 ضـد كشور خودشان مي نمود، تا به مردم و هو ب» شوراي نظار «جاسوسـي براي  
هاي افراد مسعود فرزندان شان را آماج گلوله ة نظام خود خيانت كـنند و سين

 ء، مسلماً، استثنا(!) جهادي وي گردند، تـا مـانع تلفات نيروي خادي ـ بسازند
  .جاسوسي جنرالها شوروي براي مسعودة ؛ مگرنه در رابطميتواند وجود داشته باشد 

 دورغين،  ميـرزا "قافله ساالرجهاد"ين دروغ پـردازي هاي خــنده آوراه بگذار ب
وف ها، برنارد هانري ها، لـوئي ها، چنگـيز پهلوان ها، رضا شكور زاده ها، سردوك

داخلي و خارجي خود جاسوسان و هوادار ساخته شدگان ِ دقتي ها، سپانلوها و ساير 
 به خاطر فريب مردم ما، در حيرت و ِشگفتي كذائي خويش فرو غرض مسعود،

 و مداحي، با شيوهِ رونــد؛ امـا مـردم را نمي توان با اينهمه، هاي و هوي  تبليغاتي
ي ؛ ادا و اطوار دراماتيك و شعبده بازي هاي  قلمي » حقيقت انقالب ثور«ادبيات 

  .وزبان بازي هاي راديوئي؛ اغفال كرد
      

  :ود داكترنجيب، زنداني يا مصاحب احمدشاه مسع- 7

  
مندرجه (» داكتر نجيب، زنداني يا مصاحب احمد شاه مسعود«     در زير عنوان 

ة كه بريد) »راوا«نشريه» پيام زن« مجله 1966 سپتمبر 1375  ميزان 44شماره 
  :در باره مسعود نيز در آن منعكس گرديده ؛ چنين مي خوانيم» فرانسپرس«

بنياد گرايان، خون كابل ريخت و ة از همان اولين روز ها كه با قدوم پر فاجع" 
م گشت و قانون جنايتبار جهاديها تقسية كشور به قلمرو هاي متعدد تحت سلط

خصوص ه جنگل بر آن سايه افگند، براي همه جالب بود كه بنيادگريان رنگارنگ و ب
طبعاً همه . آناني كه كابل را در چنگ داشتند با داكتر نجيب خاين چه خواهند كرد

حدس مي زدند كه يكي از اولين كساني كه به سزاي جناياتش خواهد رسيد او 
ه از عدم شناحت كافي ماهيت بنيادگرايان مايه مي اما خام بودن اين حدس ك. است
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اران جهادي فقط تا آنجا گرفت، به زودي اثبات گرديد و مردم فهميدند كه خيانت ك
ن در باره اسالم و زدن و بستن و كشتن پرچمي ها و خلقي ها كف بر و آن زما

ن دهان مي آرند كه منافع سياسي شان اقتضا كند؛ فهميدند كه اسالم براي اي
فاشيست ها صرفاً و سيله ايست جهت كسب قدرت سياسي، چيزي كه حاضرند در 
راهش به هر گونه قران خوري، سازشكاري و زير پا كردن ابتدائي ترين اصول دين 

  .تن در دهند
 هــزار 50بيش از : ق است برخورد آنان با داكتر نجيب  بهترين گواه ادعاي فو

ني نجيب خان خون نشد و در اوج ارج و مرج، كابل در خون غلتيدند ولي بينفر در
نمايندگي (تا ميدان هوائي رفت و از آنجا هم صحيح و سالمت به جاي انتخابيش 

به پناهگاه نجيب برگردانده شد؛ كابل سوخت و غربال شد اما ) ملل متحد در كابل
دست ه  كه نرسيد؛ تمام مناطق كابل بين تبهكاران دست بخان آسيبي نرسيد

و احمد شاه  مسعود » استاد«ا پناهگاه ديـو خاد از اول تا آخر در دست گشت ام
و اميرچـه ها » اميران«باقي ماند؛ تا در جريان سگ جنگي ها عليه هر كدام از 

دههـا سـوء قصد صورت گرفت اما حيات وي لحظه اي مورد تهديد واقع نشد؛ مردم 
ك كودكان شان را مي كابل چهار سال است كه از فرط قيمتي و قحطي دهشتنا

فروشند، خودكشي مي كنند و جان مي دهند امابراي نجيب خاد و يارانش از خارج 
غذا و دوا مي آورند؛ خاينان جهادي فلم ها و سينما ها و كتابخانه ها و كتاب 
فروشي ها را سوزاندند اما براي او هر گونه فلم و كتاب را كه ميل كند مهيا مي 

هر چه نام و نشاني از تيلفون و مخابرات بود، زدند و يا نابود سازند؛ رهزنان جهادي 
ي تدارك ديدند تا هر ئ  تيلفون ماهواره .K.G.Bكردند اما براي جاسوس كاركشته 

روز با عيال و دوستانش در سراسر دنيا در تماس باشد؛ باالخره راكت هاي گلبدين 
و فقط يك . ويخاين هم هر جا اصابت مي كردند به استثناي محل زندگي 

فلم هندي » بچه«طالبان كافيست كه جالد به ظاهر اسير روزي همانند» غفلت«
توسط هلي كوپتري از محل اقامتش به ميدان هوائي كابل و از آنجا مستقيما به 

  !دهلي يا تاشكند انتقال يابد 
زيرا كه هر كدام از اميرك ها مي خواستند نجيب را . اما اينها هيچ تعجبي ندارد

نحيث سوگلي از آن خود داشته باشند تا غير از وجه المصالحه قرار دادن هاي او ، م
مسايل «،»بين االفغاني«،»ذات البيني« مسايلاحت  ؛»دولتمداري«از تجاربش در 

  .و از اين قبيل استفاده كنند» بين المللي
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اب ، اسالمي و جهادي سر قص»برادران«بـوي روابـط .  اين را تنها ما نمي گوئيم
كه در جانبداري از استاد - جهادي آنقدر باال گرفت  كه فرانسپرس» رهبران«خاد با 

  : نوشـت 1996  مي 22و احمد شاه مسعود معروف است نيز ضمن گذارشي در
 ساله پشت ديوار هاي بلند كانكريتي و تحت مراقبت پوليس 49 نجيب اهللا "  

وضع او . سر مي برده اشت بسري مخـوف خـاد  كه در گذشته خودش رياست آنرا د
نجيب اهللا كه ياور ، يك وزيرش و اسحق توخي . از نظر جسمي و روحي خوب است
طور منظم ورزش مي كند و قرار معلوم نمازش ه را با خود دارد، فراوان مي خواند، ب

  .هم قضا نمي شود
ع  گاهي اوقات رهبران مجاهدين به مالقات او رفته به تحليل هايش  در باره وض

  .در افغانستان كه گويا از درخشاني و اعتبار بسياري بر خوردار است، گوش مي دهند
 آناني كه به مالقات وي مي روند شامل احمد شاه مسعود قهرمان جنگ ضد 

  ". شوروي و مرد نيرومند نظامي رژيم برهان الدين رباني در كابل مي باشد
را افشـاء » راز« اين منظور  شايد خبرگزاري هوادار آقاي احمد شاه مسعود به

است چون » قياديها«هوشيارتر از ساير » قهرمان  ضد شوروي«كرده كه نشان دهد
مثل يك جنتلمين بدون ذره اي خجالت ساعت ها پاي صحبت نجيب مي نشيند  و 

او را در مصاحبه ها و گفتار هايش » تحليل هاي درخشان«بعد هم عندالضرورت 
  .نشخوار مي كند

منتشر مي كرد، جميع » پيام زن«ل اگر يك چنين خبري را هر حاه  ب
اتهام » رهبران جهادي«قـوله سر مي دادند كه ضد اسالم استيم و عليه » برادران«

اما اينك برادران خايـن با بـي فـكري و خـرابي حافظه دوستان !  مي بنديم
ت مداخال«  دستپاك هميشگي  آناحت  ؛فرانسوي چه مي كنند؟ در اين مورد

 درز كرده كه اوالً او را يئنيز به درد نمي خورد چون خبر از سو» خارجي 
ليكن به نظر نمي رسد . مي نامد و بعد از راز و نيازش با نجيب مي گويد» قهرمان«
خوبي ه ب. از اين رسوائي احساس شرمساري كنند» مرد نيرومند نظامي«يا » استاد«

كردن مردم  ما هستند كه عجالتا اين آگاهند كه در چنين تنوري مشغول بريـان 
. نوع ريـاكاريها و حقارتهاي جهادي آندو و شركا چيزي بر آتش آن دوزخ نمي افزايد

  : ال تا روز قيام و انتقـام ذهن كودكان ما را هم خواهد آزردؤمعذالك اين س
چگونه است كه ميهن فروشي كالن » قهرمان مسعود«و »استاد«  آقايان 

حكمتيار صاحب د مخوف خـاد با سوابق نظير برادرو جـال  .K.G.Bجاسوس مشهور 
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زنده مي ماند و از محضرش به كسب فيض مي پردازد اما هر چند وقت بعد عده اي 
  . "مي الفيــد ؟ « غير جهادي را در مال عام به دار مي زنيد و از آن ة مجرم بيچار

اشتياق دنبال نموده مي  به يقين كه خوانندگان كاوشگر تا اينجا موضوع را با 
متكي به (» پيام زن«خواهند بدانند كه دو سال بعد از انتشار حقايق مستند در 

؛ از مصاحبه )گزارش فرانسپرس در قسمت مراوده مسعود با داكتر نجيب 
چاپ مسكو با »  ليتما«روسي خبر نگار مجله » سردوكوف «1998- 1377مورخه

مرد استوار و اميدوار به افق هاي  «  كتاب389 و388مندرجه صفحات (مسعود 
  :، چه چيزي دستگير شان خواهد شد )»دور

  : از مسعود» سـردوكـف«ال ؤسـ 
ة را اعـدام كردند ، شما مرگ يك دشمن سوگند خورد) نجيب( طالبان او "

     "خود را چگونه ارزيابي مي كنيد ؟ 
  : مسعود مي گويد

يركرد و قواي شوروي ي احوال تغ آري ما دشمن بوديم ولي هنگاميكه اوضاع و"
 كابل توسط پيش از اشغال. سبات مـا بهتـر شدكرد منا(!) افغانستان را تـرك

مـا نمـي .  مخفي شده بودب اهللا در مقر نمايندگي ملل متحدطالبان ، نجيـ
و مـن قبل از تـرك كـابل نفـر خود را نزد او . خواستيم به او آسيبـي برسد

ردم نـزد مـن بيايد  واگر او نـزد ما مي آمد، پس از آن هـر فرستادم و پيشنهاد ك
جا كه دلش مي خواست مثالً نزد همسرش و نزديكانش به هند برود ، مي توانست 

  ". اما دعوت مرا نپذيرفت 
  ": ال سردوكف از مسعودؤس

  "  شايد دليلي داشت كه قبول نكند، مثال به شما اعتماد نكرد؟ 
   ": جواب مسعود

و اين بار نيز به خاطر اين ...  به موقعش كمك كرديم اينطور نبوده،ير  نخ
، كه دو نفر فقـط يك چيز از من تقاضا كرد.  سپاسگزاري نمودپيشنهاد از من

محافظ به او بدهم او گفته بود كه چون مهمان ملل متحد است؛ خطري تهديد ش 
  . ".. من آن دو محافظ را در اختيار نجيب گذاشتم ،. نمي كند

كه  - »سر دو كف «با » مسعود كج كاله« گفت و گوي  از چهار سال قبل
طي » پوپل«احمد جواد منصور  .آخرين جمله وي را در سطر باال مطالعه كرديد
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» قهرمان مسعود«از مصاحبه اي از سر قافلهِ ضد مليت هاي باهم برادر كشور، يعني 
  : مي پرسد

ال مطرح است كه چرا وي تا كنون ؤ س نزد مردم در مورد داكتر نجيب اهللا اين"
  ."تحت نظر  بوده و در باره اش تصميمي اتخاذ نگرديده است؟ 

  بايد گفت كه قضاوت در باره داكتر ": در پاسخ مي فرمايد»  قهرمان مسعود «
نجيب، مربوط به ملت افغانستان است، هر وقت پارلمان تشكيل شد نجيب را به 

 اگر ما نجيب را رها كنيم. ايندگان ملت تصميم بگيرندپارلمان تسليم مي كنيم تا نم
  . "؛ سر و صداي مخالفين ما تمام جهان را پر خواهد كرد 

مرد استوار  « 331 مندرجه صفحه 1373 مورخبا مسعود» پوپل«مصاحبه (
  ) .»...و

 به يقين، خادي هائي كه به طور سازمانيافته  كيش شخصيت مرد هزار لقب 
 خود اند؛ بلكه ةو اراد ح مي نمايند و يا آناني كه نـه به اختيارشانرا همواره مطر

شان بيرون مي دهند؛ از اين گپ ة هيجان دادة نجرح را از .K.G.Bصداي ناهنجار 
 در دو مقطع زمان  شان در عين موضوع، در دو مصاحبه،» يه ئرهبر افسان«متناقض 

 شوند؛ چونكه گمان مي ، از خجالت سـرخ نمي)افغان و روس(مشخص و با دو فرد 
شان،  حكمتي نهفته است كه دوستان » فيلسوف بزرگ«كنند در اين تناقض گوئي 

حاال ببينيم كه از اين ضد و نقيض گوئي . و دشمنان از درك و فهم آن عاجـزنـد 
  .چه چيز دستگير ما مي شود» بهتر از ناپليون«

طرف از دموكراسي و از يك) 1373درسال (، »پوپل« مسعود در گفت و گويش با 
و بحث رهائي داكتر نجيب را مربوط به . حكومت مرم ساالر ، سالوسانه دم مي زند

 آنان كه از طريق نماينده هاي ايشان در پارلمان آينده متبلور ةملت افغان و اراد
و از جانبي ديگر خودش را ملزم به  رعايت خاطر مخالفينش . خواهد شد؛ مي گذارد

، مي » مانجيب را رهـا كنيم«) »اگر«(ة با كار برد كلمه شرطيوانمود مي كند و 
خواهد خاطر نشان سازد كه به سبب جريحـه دار نشدن غرور مخالفين از آرزوي 

  . قلبي اش كه همانا رهائي نجيب مي باشد، چشم پوشيده است
از ) 1377در سال (روسي» سـر دوكـف«مسعود ؛ امـا در مصاحبه ديگرش  با 

رابطه اش با نجيب اهللا حرف مي زند و ادعا مي كند كه نمي خواهد بهتـر شدن 
خودش را رنـدانـه مجاهدي با مروت و صاحب جـود و . كـزندي به ديـو خـاد برسد

ياران و ة كه از منش نيك و كردار خُجست -سخـا در برابر دشمـن به چنـگ آمده



        

                                                                كبيرتوخي»            . . .  شوراي نظار و بيائيد جمعيت ،                        «                                                                     
  

  

  
  

  
  

  
 

۶١  
  

ة و اين بار كلم.  دهدتبارز مي -عياران كشور ما در پارينه روزگاران بوده است 
او نزد ما را به جاي دريغا به كار مي گيرد و مـزورانه افسوس مي خورد، كه » اگر«

جائي كه خادي هاي زخمي  (نيامد ورنه نزد خانمش به هنــد مي فرستادمش
 25يك شفاخانه نظامي كه در وامثال آنها را غرض تداوي در»  نظارشوراي«

يا آن جا هائي كه . موقعيت داشت؛  مي فرستاد كيلومتري شمال غرب دهلي جديد 
كامران ها را به ظاهر زير عنوان عفـو، در اصل، غرض فعاليت هاي جاسوسي براي 

  ).   روسها؛  روان ميكرد 
مردم، و نه صحبت از پارلمان آنان است، و نه خاطر خواهي ة اين جا، نه از اراد

اق از استقالل اراده اش در  نظرش مي باشد؛ بلكه با الف و پتحمخالفين مطم
رهـائي سر قصاب خاد دم مي زند، تا خوانندگان مصاحبه هايش درگ نتوانند كه 

  .نجيب را به چه  منظوري  در آن جا حفاظت مي نمودند
به نجيب اهللا   G.R.U مسعود در اصل پيشنهاد رفتن به پنجشير را بنا به دستور

 چانسي بود، براي زنده ماندن نجيب به واقع امر اين پيشنهاد آخرين. مي رساند
؛ زيرا كه روسها از )البته به صفت مشاور؛ ولي به طور نظـربند در جوار مسعود(

بـا غـرب ، اطالع يافته بودند، كه پيش شرط و )  همكاري نجيبةوعد(تماس وي 
پيش پرداخت اين همكاري، همانا سپردن لست اسامي شبكه هاي خاد خارجـي به 

رد اين . در كابل بوده است) قبل از خروجش از دفتر ملل متحد(نماينده غرب 
آن ة پيشنهاد و توقف نجيب  به همين منظور در اداره ملل متحد و انتقالش ذريع

مملو از اســرار » دسـك«اداره به خارج از كشور؛ روسيه را بر آن داشت، تا اين 
از )  امنيت دولتياتخدممانند يعقـوبي  وزير( را ؛ .K.G.Bنهايت مهم و مخــوف

كه - چنانچه مالحظه شد، كه روسيه  توسط چند تن اجنت خلقي اش. ميان بردارد
وي را به طور    - مانند ساير خلقي ها از مدتها پيش در باند طالبان نفوذ كرده بودند

  .   به قتـل رسـاندفجـيع
يگارد  بوده ، زير پوشش بادKGBيك تن از اعضاي اصلي ... جفسر يا جپسر «   

نجيب در زماني كه اين جالد رئيس عمومي خاد بود وهم درمدتي كه منحيث 
اين . رئيس جمهور دولت پوشالي افغانستان گمارده شد ؛ وظيفه اجرا مي كرد 

 تا آخرين لحظه -  درست مثل اسحق توخي -محرم  تمام راز ها و جنايات نجيب 
)  دفتر ملل متحد(ن از اي كه نجيب را عوامل روسي زير پوشش طالب براي كشت

كه وعده افشاي [ بيرون كشيدند ، بنابه دستور روسها  اين سر دسته جالدان را 
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 وي -هويت اعضاي خاد خارجي را كه برادرش احمدزي در رأس آن قرار داشت 
جنرال دو ستاره  . تحت نظر داشت ]  به غرب داده بود -رئيس اداره دهم  خاد بود 

KGB سحاق توخي كه  نجيب را در تمام مدت كارش در رياست  و ا- ... -  جفسر
عمومي خاد و رياست جمهوري اش تحت نظر داشتند ؛ هرگاه در فكر خيانت به 

زنده )  در كابل "دفتر ملل متحد"(   مي افتادند ، به هيچوجه از KGBسازمان 
بيرون شده نمي توانستند و مانند آن دو برادر به بسيار سادگي و سهولت سر 

روخته شده آنان زير بال شكسته شان مي شد ؛ همانطور كه سر يعقوبي وزير ف
امنيت دولتي زير بال اش شد و آرزوي افشاي رمز و راز هاي نظامي ، اطالعاتي و 

  . » سياسي پشت پردة  روسها در افغانستان و در منطقه را با خود بگور برد 
    )  بير توخي جلد سوم خاطرات زندان ك71 گرفته شده از صفحه ( 

     

       تـداوم پيـوند اخالف خانـواده -  8

  :        نظامي شده با داوود خان 

  

    موشـكاف دوران، زنـده يـاد غبـار در رابطه با خادمين و چاكران خانواده 
كه نسل اندر نسل در خدمت آن خانوده، و از آن طريق آستان ) نادر غدار(حكمران 

؛ »افغانستان در مسير تاريخ «57دند، در جلد دوم صفحه بوس استعمار انگليس بو

ر عدليه ، فـرزندش آقاي مير بعداز مرگ قاضي عطا محمد خان وزي« :  مي نويسد
  حسيني جـزء كابينه بود ، زيـرا پروگرام دولت شكل استعماري داشتحيدر

ـل همينكه فردي را قبول كرده بود ، خاندانش را بـر مي كشيد و نسـل بعدالنس
خاندان حكمران افغانستان با آنكه نماينده « ؛ » براي خـدمت خويش مي پــروريد 

اريستوكراسي قرن هژدهم بودند راه را براي ارتقاي افراد عادئي باز مي گذاشت كه 
در راه خدمت به حكومت از تـنزل به جاسوسي سر باز نمي زدند و يا وابسته به 

ودند اعم از رجال داخلي و يا وابستگان يكي از اشخاص محـرم اسـرار حكومت ب
به همين سبب بود كه يك قشر بوقلمون جديد در افغانستان تشكيل . خارجي

مثال ًيك مـيرزاي . گرديد كه در هيچ قالبي راست نمي آمد ؛ مگـر قـالب دولـت
عـادي محاسب دفعتـاً سفير كبير افغانستان در يكي از بزرگترين دول جهان مي 

، با وضاحت تأكيداتي در مورد دستگاه )باربار(چنان زنده ياد غبـارهم. » گرديد
خانواده  حكمران ة  و اين شبـكه را در درازناي دور دارد» ضبط احواالت «هولناك 
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و هميشه سعي و تالش  افغانستان مي خوانددر» طلـقـيتشاهـرگ استبــداد و م«
ن اسـاسي دولت كه كـاين سيستم اعصاب حسـي و ر - »ضبط احواالت«مي ورزيد 

را در مركـز ديـد و درك خوانندگان قرار  - در نبود آن تـداوم دولت  امكان ندارد
  .دهد

ده و پـر كينـه، وجــدان كـشتـه  و بي مروت، بي رحم     اساساً عناصر پـر عقـ
 خالصه فاقد تمام ارزشهاي  منفعت جو ، چاپلوس و مقام پرست،وقسي القلب، بسيار

لياقت ها، رندي ها، زيركي ها وريا  اجتماعي بوده اند، كه مهارت ها، اخالقي و 
وبا ترفنـد و .  كاري 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 كشور ما، من جمله  بعد از تائيد (تي در گام نخست، بعد از تائيد نهـادهاي اطالعا

درارگان هاي بلند دولت  به كار مشغول مي ) »مصو نيت ملي«= » ضبط احواالت«
خانواده شان از خود همين ة ويا همچون افـراد، خودشان و يا سر سلسل. شدند

بسترنهايت منفور و متعفن،  يعني نهاد هاي استخباراتي و جاسوسي  بر خاسته، به 
  ، بانكي ، نظامياي مهم دولتي؛ در نقش كارمندانِ  نمايندگي هاي تجارتيپست ه

 براي دولت  ،خويش در خارج از كشورة و كارمندان سفارتخانه هاي دولت منصوب
خودي و همينطور براي دولت هاي دست نشانده؛ جاسوسي مي نمودند و آناني كه 

به  مثابه  جاسوس سر سپرده مهارت ها،  لياقت ها، آستان بوسي ها و بندگي شانرا 
ير و تبديل رژيم هاي يي به ثبوت مي رسانيدند، در بسا موارد ؛ مثل تغئو حرفه 
 در كشورما  مثالً(ير رژيم هائي كه بر مبناي خواست امپرياليزم ي تغاحتخودي؛ 

 امين؛ رژيم هاي دست -ير سلطنت به  جمهوريت، رژيم  هاي وابسته تره كي يتغ
 دولت وابسته متعاقب آن نجيب و - شوروي ببرك امپرياليزمنشانده سوسيال 

صورت مي پذيرفت،  از جا، بي جا نمي )  مسعود-يعني امارت رباني ، شوروي 
دادند و آنگاهي كه جبين فرمانبرداري  و به كار و بار  شان كماكان ادامه مي. شدند

دان خود شانرا نيز بر آستان نماينده هاي تام االختيار استعمار مي سائيدند، فرزن
يا مرگ، چـراغ ) بازنشستگي(پيشكش نظام هاي منفور مي كردند، تا بعد از تقاعد 

شان، ة خانواده را ذريعه همين اخالف و قــف شدة ارادت و خدمت سر سلسل
مثالهاي آنرا ميتوان در اثر دانشمند مبارز كشور، زنده ياد . كماكان روشن نگهـدارند

 با يك جهان -اگرچه، ( مشاهده كرد ) جلد دوم» مسير تاريخافغانستان در «(غبار 
كه اگر ؟ !مثالهائي از اين باب  را از جلد دوم اثر مذكور  حذف كرده اند -تأسف 
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مجال پرداختن به آن ميسر شد به يقين نقدي را در زمينه پيشكش پژوهشگران 
  ) .تاريخ كشور خواهم نمود

 كه فرزندان و وابستگان قشر باالئي طبقه اين نكته را نميتوان نا گفته گذاشت،
، نيز در پست هاي  - ئيد  نهاد هاي استخباراتي نداشتندأكه نيازي به ت - حاكمه

 بودند، كه مهم دولتي و نمايندگي هاي  سياسي و اداري خارج از كشور شامل كار
 همچنان . كردند ضد دولت وابسته مخفيانه مبارزه ميه  بشماري اندك، از اينان

اص سياسي يا افرادي بافهم و وطن پرست هم وجوداشتند، كه بنا بر ملحوظات خ
گمارده شدند؛ ...و كار در سفارتخانه هاه باداري، بدون عبور از مراحل فوق الذكر، 

مگر به زودي از كار بركنار گرديدند و در بسا موارد تحت تعقيب و پيگرد، نيز قرار 
  .داده شدند

اين «: ال شكل گيرد كهؤه اي از خوانندگان اين سشايد در ذهن كاوشگر عد
 نگاشت كه خانواده قافله ساالر ددر پاسخ باي»   مسايل ، چه ربطـي به مسعود دارد؟

، نيز در همين گروه خدمت گزاران دربـار شامل )»قهرمان مسعود«(كذائي جهاد
  . بودند

مورد لطف ،  )رتبه اي است نظامي(پدر متوفاي وي دوست محمد خان لوامشر 
  مشهوركاكايش يار محمد خان. قرار داشت د خان وو عنايت صدراعظم داو

د خان رفت و آمد مي نمود ؛ چنانچه باشندگان و علناً به خانه داو،» ترجمان«
كه اتفاقاً يك تن از رفقاي چپ  ( »لوامشر صاحب   «ةكنجكاو قرب و جوار خان

د وگفتند دوست داو  را،  كه مي»ترجمان صاحب  « رفت و آمد)انقالبي مي باشد 
وشـد بي سر و صداي  و همينطور از يگان بار آمـد.   ديده بودندميباشد، به خانه وي

  .؛  آگاه مي شدند»لوامشر صاحب« به خانه  داوود» جناب صدر اعظم«
كه به هيـچ  وجـه نمي خواست از عرصه سياست دور نگهداشته  د خانوداو

با صاحب منصبان وزارت ) مسلماً از طريق كودتا(ره شود، براي احراز قدرت دوبا
كه همان » قول پنج«به اصطالح اردو، [ خصوص استخبارات آنوزارت، دفاع، به

، صاحب منصبان پوليس، و آنعده از ] مي باشدFifth Column "ستون پنجم"
 واقعاً ويا(الص و ارادت شان را كه اخ )3(هاي متقاعد و يا برحال » ضبط احواالتي«

در ارگانهاي دولت، به خصوص  .K.G.Bو بي خبر از نفوذ  به سردار مغرور) درظاهر
حفظ كرده بودند، تماس هاي تقريباً مخفيانه و  ظاهر شاه» ضبط احواالت«دستگاه 
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يكي از محراق هاي اينوع تماس » لوامشر صاحب«مستدام بر قرار مي كرد؛ كه خانه 
  . ها بود

 وزارت جگړنرتبه نظامي داشت، يعني  محمد، ديـن »لوامشر صاحب«يك پسر 
 امبرده علناً از ببرك كارمل دفاعن(» جان آغا « ي ملقب به يدفاع بود؛ دومي،  يح

؛ اما 1332 متولد سالقرار نوشته داكتر محمد امين حيدر(؛ سومي مسعود )مي كرد
تاريخ مصاحبه با سر دوكف به اشتباه  -1377خودش در مصاحبه مورخة طبق گفت

 متولد  ساله همان سال يعني43-  درج شده1367سال» ...مرد استوارو«  كتاب در
، سفير كبير »لوامشر صاحب«؛ چهارمي احمـد ضيـاء وپسر پنجمـي  ) 1334سال 
يك تن از جمع و جور كنندگان به  (رباني در لندن، يعني احمد ولــي جان  دولت

زائي ها و شماري از ، يا كلوپ تجمع خادي ها، سا"حزب نهضت ملي"اصطالح 
  .مي باشـد)  پرچمي ها

داره غارتگران الجورد ، زمـرد   قرار داده شود ، سر1332    هرگاه، شاخص سال
د با  ماليمت از قدرت وو ساير سنگـهاي قيمتي ، يازده سال داشت كه سردار داو

را نيز خانه نشين » لوامشر صاحب«به دنبال صدراعظم دوستش . بركنار ساخته شد
  .اختندس

  

   نظاميان، يا نخستين دهواـ خان-9

  :  مسعودي  آموزشگاه استخبارات    

                                              
 سياسي مسعود، -شكل گيري شخصيت  استخباراتي  به خاطر درك منطقي از 

ي  وي، و بشنوئيم از زبان خودش كه در مصاحبه با آقاة سفـري نمائيم به گذشتدباي
  :چه فرموده اند» فرزان«احمد شاه 

   :»قهرمان مسعود«از » فرزان«ال آقاي احمد شاه ؤس
  قبله گاه شما صاحب منصب بودند، احتماالً ايشان با دوستان شان دور هم " 

جمع مي شدند آيا شما در نــو جواني، در آن جمع شركت مي كرديد؟ و آيا اين 
  "ت؟  ثير هم بر شما گذاشادورهم آمدن ها، ت

  " :»قهرمان مسعود«پاسخ  
مي آمدند .   پدرم دوستان زيادي داشت و همه آگاه به مسايل سياسي روز بودند

خانه ما، باهـم بحـث مي كردند، محــور اصلي جـر و بحـث شان اوضاع سياسي 
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روي آينده ام . ثير قرار مي گرفتماروز، جهان و كشور بود طبيعي است كه تحت ت
دانشكده (ندان پوهنحي انجنيري ر بود، جنرال مودودي قومثير گذااخيلي ت
 به خانه ما نزد پدرم مي آمدند، ديگر  وجنرالهاي، جنـرال غالم علي خان)مهندسي

و برداشتهائي مي مسايل سياسي روز داغ بود و من به سخنان شان گوش ميدادم 
  ."كردم 
   :ال آقاي فرزان از مسعودؤس
 به سياست رو آورديد و يا در وقت ديگر ؟ انگيزه )دانشگاه( آيا در پوهنتون "

  "تان چه بود؟ 
   :جواب مسعود

ثيرصحبت ها و تبصره ا  قراري كه قبال گفتم، از نو جواني در خانه،  تحت ت"
قرار مي )  جنرالهاي مهم وزارت دفاع افغانستان- بخوانيد(هاي پدرم و دوستانش 

و گاهي كه وقت نداشت  ها گوش مي دادگرفتم، پدرم شبها به اخبار و تفاسير راديو 
به من مي گفت اين كاررا بكنم،  من اخبار را گوش  كرده با نقشه تطبيق و به پدرم 

پدرم از شوروي ها  واهداف شان در افغانستان و منطقه سخن مي . باز گو مي كردم 
ي در نيروي مسلح فعال بودند و ئاو اهداف شوروي ها را كه توسط جريانها. گفت

با  - يعني توسط اعضاي حزب خلق و پرچم - ايد در افغانستان بر آورده مي شدب
يل و تفسير مي كرد كه مرا به انديشه وا ـزب  تحلـح اهداف سياسي اين دو

  ".ميداشت 
   :ال آقاي فرزان از مسعودؤس
  "ي سياسي شما از چه سن وسال شروع شد؟  فعاليت ها"

  : جواب مسعود
 صنف نهم شروع شد چون در آن زمان احزاب و جريان   فعاليت سياسي من ار"

ها فعال شده بودند منهم با دوستانم  در اين محافل ) مكتب(هاي سياسي در ليسه 
از مصاحبه با احمد شاه  . (".. .شركت جسته و با ديگران جر و بحث مي كرديم

ه است ـ  توسط احمد شاه  فرزان  در واليت تخار انجام يافت1378مسعود كه در بهار
  ).»...مرد استوارو«  كتاب79 و77مندرجه صفحات 

آنرا برمال نموده ) نه كل(در گپ و گفتش پاره اي از حقايق » قهرمان مسعود  «
ة  به خانجنرالهاي ديگراز آمدن جنرال مودودي، جنرال غالم علي خان و . است

ينتـر از رتبه ئ پاي با آنكه رتبه و منصب-اين مي رساند كه پدر . شان، حرف مي زند
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 بايست بوده باشد،  چقـدر فردي مهمي- در وزارت دفاع افغانستان داشت» جنرالي«
  و در آنجا با خيال كه سرشناسترين جنرال هاي افغانستان به نـزدش مي شتافتند

 كه حـق هيـچ  (نظر داشت مـوازين و ضـابطه هاي شـديد نظـاميراحت و بدون در
 احتـ براي هيچ يك از صاحب منصبان؛ يچ وجهنـوع صحبت سيـاسي را به ه

روي موضوعات سياسي و اهداف شوروي و چگونگي نفوذ «  ) سربازان ساده نمي داد
  )؟(!  به جر و بحث مي پرداختند» حزب دموكراتيك خلق افغانستان در اردو«

ضبط « در شرايط سياسي آن زمان، كه شبكه هاي اطالعاتي دولت؛ مثل 
و اجنت هاي ) وزارت كشور(  و وزارت داخله »بارات وزارت دفاعاستخ« ، »احواالت

و تاجك ها و ازبك هاي فرستاده شده از آنسوي آمـو  دريا،  .K.G.Bو .G.R.U بومي
استخبارات وزارت «و » ضبط احواالت«كه در ارگانهاي مهم دولتي، به خصوص 

 شديداً زيـر نظـر   نفوذي در خور توجه كرده بودند؛ اوضاع و حاالت كشور را»دفاع
پدر مسعود، آمـد و شـد » لوامشر صاحب«در همچو شرايط ، در خانه . داشتند

به طوري . جنـرال هاي مهم اردوي افغانستان و ساير افراد سياسي جريان  داشت
باخبر مي شدند، و ميـزبان قدرتمند هـم  به ... كه همسايه ها از اين آمد و شد ها

  .ي آن  چندان عالقه اي نشان نمي داد»  اِخفاوستر « اصطالح عسكري در 
 استخبارات «ره بين ذمحرزاً  محالت  تجمـع افراد مهم نظامي و ملكي از چشم 

وزارت دفاعي كه در استخباراتش اعضاي حزب «مسعود ة يا به گفت (»وزارت دفاع
، به »ضبط احواالت«ره شمار ذ؛ همچنان ديد )»دموكراتيك خلق رخنه كرده بودند

در » حزب دموكراتيك خلق«حوزه هاي ة نگاه بسيار هوشيارانيژه نظارت وو
در آن ناحيه موقعيت داشت » لوامشر صاحب«كه خانه  ،»كارته پروان«و » شهرآرا«
ول حوزه هاي حزبي آن نواحي ؤ به بعد مس1342و دستگير پنجشيري، كه از سال[ 

 در )149صفحه (» قظهور و سقوط حزب دموكراتيك خل «  ، چنانچه دراثرشبود
،  »من سرحلقه  حوزه هاي شهر آراء و كارته پروان بودم  « :اين زمينه مي نويسد 

 نمي توانست ، ] KGBاز عوامل مخفي مانده سازمان ]۴[هادي كريم همچنان 
پوشيده بماند؛  اما از آن جائي كه اين افراد خود جزء مهم  شبكه هاي استخبارات 

ماع  و نشست هاي آنان؛  ناشنيده و ناديده انگاشته مي نظامي و ملكي بودند، اجت
  . شد

ديگر اينكه، مسعود از بيان اسماي آن عده جنرال ها و صاحب منصبان اردو و 
د خان بودند، و نزد پـدرش مي آمدند؛ مانند اكبـر وپوليس كه از نزديـكان داو
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رئيس  ، دگروال تـوره خان پنجشيريرئيس اركان حرب قواي هوائيمقصـودي 
ومانند آنها، رندانه )  روساجنت(، عبدالحميد محتاط اركان قول اردوي  قندهار

استخبارات «، از موقعيت مهم پدرش در »جنرال هاي ديگر« طفـره رفته و با گفتن
  .د؛ خوداري مي نمايدو افغانستان و نزديكي وي با سردار داو»وزارت دفاع

هم پدرش در وزارت دفاع ، در گپ مسعود، كه به خاطر كتمان  موقعيت بسيار م
عكس، پدرش را مبارز ضد ه و گفت هايش، حقايق كليدي را حـذف مي نمايد؛ و ب

 79صفحه (ستان  نشان مي دهد  افغان ضد سياست شوروي درد، وو داو-دولت ظاهر
) 1344(ال، يعني از سن دوازده سالگي حـدود هشت س).  » ...مرد استوار «80و 

به واقع،  -هاي سياسي» جـر و بحـث«عالقمند به ة شنوند) 1351(الي نزده سالگي 
اعضاي ) قسماً(مهمترين افسران اردوي افغانستان و  - اطالعاتي وآموزش سياسي

 بوده ل دستگير پنجشيري و هـادي كريـم ،  مث»حزب موكراتيك خلق«مؤسس 
  .  است

سال ديگر، ، مزيد برآن، براي دو»مسعودآمر صاحب «   خون و خيانتقهرمان
د خان سپري شده، و سرطان داو26 كه يك سال از كودتاي 1353يعني تا سال 

ة د، در خانوجنرالهاي مقرب به سردار داوة نيـز حرف شـنو گـپ هاي آمـوزند
  . خودشان بوده است
استحكام دولت و چگونگي ها بيشتر بر محور ثبات و» جـروبحـث«مسلماً چنين 

ا و كشف آنها، و جست و جوي شگرد هاي همكاري آن از ضربات كودتا هة وقاي
 سست نمودن  و  ؛  مي چرخيد، نه  به خاطر» شورويدوستان«هرچه سريعتر با 

 مالحظه شد كه نهال نرم شـم سياسي، اطالعاتي و نظامي .چپـه كردن دولت
ة خانوادة  نشست هاي مسلسل سياسي در خان يعني،مسعود از همين سر چشمه 

 شاخ و پنجه مي كشيد،   برومند و نيرومند ايشان، آب مي خـورد،خود ة نظامي شد
  «  تماسهاي سـري يا نيمه سـري، با نظاميان بلـند رتبههمين بسترِاز .  شد مي

 افغانستان است كه  ذوق و شوق تعقيب و كشف و سر »استخبارات وزارت دفاع
ة  و بلند پايكه پدرش  يكتن از محافظين  رسمي  - كوب دشمنان دستگاه حاكم 

 ": چنانچه خودش در اين مورد مي گويد. ؛ در وي پديد مي گردد - آن دستگاه بود
چون قبله گاهم صاحب منصب نظامي بود هميشه فكر مي كردم كه بايد در زندگي 

تمام اسالف «؛ »ام از پدرم جلوتر و بيشتـر پيشرفت كنم و اين يكي از آرزو هايم بود
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مرد  « 384 و 75صفحات ("مردان نظامي  بوده انـدپدري من در صف  افسران، 
  ) .»...استوار

ي   جنرالهاي اردوسعود گويا شنونده صحبت هاي سياسي سالهائي كه م
و در صنف ) 1348( سال داشت 17 در خانه اي پدرش بود و هنگامي كه افغانستان

گفته ه بو يا . نهم ليسه استقالل درس مي خواند؛ به سياست و اطالعات  روي آورد
 ( .»شروع شد) ليسه استقالل(فعاليت هاي سياسي من از صنف نهم در « : خودش

و همراه با دوستانش در محافل مربوط به احزاب و جريانات سياسي كه در آن 
مرد   «87نقل به مفهوم از  صفخه (مكتب فعال شده بودند، شركت مي نمود 

ي از گردانندگان اين محافل در آن زلـمي،  برادر ببرك كارمل  نيز يك-»...استوارو 
؛  مصادف است با استقرار نسبي نفوذ  عمـيق و فاجعـه آفـرين  شوروي )ليسه بود

 استخبارات«در تمامي سلسله مراتب مهم تشكيالت دولت افغانستان، به ويژه بخش 
 و سفارتخانه هاي  وزارت خارجه، »ضبط احواالت«،   » وزارت دفاع)اطالعات(

  .پاكستان و امريكادر گام نخست در  ن وزارت مقيم خارج، اية منصوب

  

  ن ـنيك ، دوميـتوت پلي تخـيـتـنسا  – 10

  : اطالعاتي مسعود  -          آموزشگاه  سياسي

  
براي .   زماني كه امپرياليزم امريكا، با يكتا حريفش شوروي سرشاخ بود

ه غرب را  مورد كشور كه حيطه منفعت سرماي پيشگيري از توسعه روزافزون آن
كه رنگ (» ستراتيژي كمر بند سبز«تهديد جدي قرار داده بود، به طراحي سياست 

 بنياد گرائي را از گـور اعصار ة جسد پـوسيد. ؛ پرداخت)سبز اشاره به اسالم دارد
 "در كشور ما باند هاي (ز  بخشيد و اين نيروي تمدن بـراندابيـرون آورد و جان

را در ظاهر زير عنوان تقابل با ) "طالبان" و " المسلميناخوان" ، يعني "اخواني
شوروي و هم پيمانانش قرارداد،  تا مانع پيشروي رقيب خون آشامش؛ به »  كـفر«

  .رددگويژه در آسيـا
نشريه كارگر انقالبي ارگان حزب كمونيست انقالبي « در همين رابطه  نوشته 

 همچنان رفقاي - چپ انقالبي  به شماري از رفقاي [ ،»1988 فبروري27امريكا 
 اين حزب،  هرگز نتوانسته به رهبراز سال ها بدينسو اين قلم  كه معلوم است-ايران 
  در ذهن  ] باور داشته باشد ) به مثابه يك عنصر انقالبي (" باب اواكيان"يعني 
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نگارنده متبادر شد كه به نقلِ بخشي آن؛ توجه خواننده دقيق و كنجكاو را جلب 
  : ممينماي
باالخص با سر . است بنياد گرائي اسالمي يك نيروي قدرتمند و در حال رشد " 

به يك بازي » امام نصيب كي خواهد شد؟«  و استقرار جمهوري اسالمي، نگوني شاه
بلوك امپرياليستي غرب و امپرياليست .  پر مخاطره بين المللي تبديل شده است

ود داشته باشند و از آن در جريان هاي شوروي ميخواهند اسالم را تحت  تسلط خ
اياالت متحده ژست  يك كشور مسيحي را مي گيرد كه . رقابت خويش سود جويند

« اتحاد شوروي ژست يك قدرت . با اسالم متحد ميشود» ملحد«ضد اتحاد شوروي 
و شرقي را ميگيرد كه به اسالم در مقاومت ديرينه اش عليه غرب » ضد امپرياليستي

  ".  ميرساندياري» كافـر« 
همسايگي اش با افغانستان، رژيم بنيادگرائي شوروي كه هيچگاه نمي توانست در

كالً به را در اين كشور تحمل نمايد، » سمسويتي«اسالمي، يا رژيم كمونيستي ضد 
د و  ، طرفدار مغرورش، يعني داو1352 سرطان 26همين سبب  با كودتاي قصري 

با اخوان روسي، بايست  « آن بروفق پاليسي قدرت رساند و درپية خان را بر اريك

» اخوان المسلمين«ولي ،  هسته هاي ا» اخوان امريكائي را از درون تهي كرد
 كه به خاطر سرنگوني دولت مورد حمايتش به فعاليت مخفي وقسماً علني امريكائي،

 شبكه هاي اطالعاتي؛ة پرداخته بودند  را آماج يورشهاي  نامرئي عناصر آموزش ديد
؛ رده هاي ) »ضبط احواالت«(» مصونيت ملي«؛ » استخبارات وزارت دفاع«مثل 

 «كه در درون  - ه خصوص فركسيون پرچمب» حزب دموكراتيك خلق«كامال سري 
،  عميقاً نفوذ »ضبط احواالت« ، وزارت داخله ،عمدتاً، »استخبارات وزارت دفاع

و ساير  - چنگ آورده بودندنموده و پست هاي حساس و كليدي  اين نهاد ها را به 
، همچنان  اجنت هاي منفرد و مستقيم بومي  » سازا«فركسيونهاي آن مانند 

  .خويش؛ قرارداد
بنابر سفارش صاحب نظران با صالحيت ) 1352(مسعود در سن نزده سالگي

،   كه خالي از حضور اجنت هاي مخفي روسيه نبود افغانستان"استخبارات اردوي"
 شامل ين كننده داشتند، ي اطالعاتي  وي نقش تع-نيت نظاميكه در سازندگي ذه

مالي ، فني و فرهنگي شوروي، » كمك«كانوني كه به (انستيتوت پلي تخنيك كابل 
  .؛ گرديد)روي ا هداف خاص سياسي و اطالعاتي اِ عمار شده بود
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 » استخبارات وزارت دفاع «نخستين فاز هدف فوق الذكر اين بود، تا عمال
در قالب استاد، ترجمان، )  .K.G.B( و سازمان  امنيت آنكشور ) G.R.U( شوروي

شامل كار شوند و »  تعليميةمؤسس« پرسنل اداري و فني و امثال آن، در آن
دولت مردمي «ه  شاگردان افغان را به طور مخفيانه، نخست  به سياست، وب

 اطالعاتي شوروي  شبكه هايبعداً آنان را شامل. مايل نمايند مت»كشوربزرگ شوراها
  .سازند

 مسعود مدت دوسال زير پوشش محصل در انستيتوت پلي تخنيك كابل با 
در آن جا فعاليت مي نمودند، ) 5( عمال استخبارات روس، كه زير پوشش استاد

و توسط استادان روسي آموزش اطالعاتي و . كرد تماس مخفي وعلني بر قرار مي
كه (، »اخوان المسلمين«جريانات درون تشكيل را از  متقابال  آنان. سياسي ميديد

 با مهارت به داخل -   كه در صنف يازدهم ليسه استقالل متعلم بود-  1350در سال 
 در اختيار آنان قرار  نمود، و اخبار به چنگ آورده راآگاه مي) آن نفوذ كرده بود

  .ميداد
نستيتوت پلي ا«( خوانندگان، مبادا فكر كنند كه امكان چنين آموزشي در آنجا 

اساساً استعمار و امپرياليزم در هر سرزميني كه آرزوي در .  وجود نداشت) »تخنيك
بند كشيدنش را داشته باشد، نهاد ها و تأسيساتي را براي  كشور مورد نظرش، روي 
اهداف خاص استعماري و تحت عناوين مختلف اِعمار مي نمايد، كه چگونگي جلب 

) »ر  بنياديساختا«(ن از طريق همين پروژه هاي و جذب عناصر بومي آن سر زمي
 تأسيسات به ةهمين اكنون به  نقش. بنا شده ؛ مبتني برهمين اهداف مي باشد

در كشوري اشغال   امريكاجنايتكار و غارتگراصطالح عام المنفعه اي كه امپرياليزم 
 كه از  پايگاههاي بسيار مستحكم نظاميبه.    روي دست دارد ؛ نگاه كنيد ماةكرد

ق در افغانستان به جا رقيب شكست خورده اش يعني سوسيال امپريايزم شوروي ساب
آن به  و مزيد بركشور ميباشد حال تجديد ساختمان توسط اينمانده و در

پايگاههاي نظامي  بسيار مدرني كه خود در نقاط  بسيار مهم و ستراتيژيك كشور 
،  در » امنيت افغانستان و منطقه سركوب القاعده و طالب و« به خاطر به اصطالح 

به كمپني : به گذشته  ها هم نگاهي بيندازيد ؛ ...دست ساختمان دارد، بنگريد و
  ... . ، وF.S.، پروگرام  »پيسكور «  در كابل،  هيأت A I D  موريسن در قندهار، نهاد

 شوروي سوسيال امپرياليستي كه از اين قاعده استعماري مستثني نبود، از پروژه
؛ سيلوها؛ شبكه هاي ...مثل فابريكه جنگلك و گلبهار و(اش؛ » ساختار بنيادي«هاي 
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راه سازي و تونـل كشي، از جمله پروژه سالنگ  ها ؛ ساختمان ميدان هوائي بين 
المللي كابل؛ شفاخانه چهار صد بسـتر؛ بنـد و نهـر؛ معادن؛ نهاد هاي طبي و 

آنكشور در افغانستان اِعمار » كمك« كه به )،...تعليمي و نظامي؛ مثل  پلي تخنيك و
ة يا به بيان رساتر، به عالو. ، نمود...جاسوسي وة گرديد،  در حد قابل توجه، استفاد

كه در اين پروژه  ) نه كل آن( جذب شماري از كارمندان  و تكنوكرات هاي كشور 
ـت ه با نيك-جوانان محصلاز ها با روسها همكاري فني و اداري داشتند، عده زيادي 

مساعدت «آسايش مردم شان از طريق تداوم اينوع نيك و پاك خواهان ترقي، رفـاه و
) »پلي تخنيك«( را  از اين  محراق - شوروي به افغانستان بودند» هاي خيرخواهانه

نيز در چنبر شبكه هاي جاسوسي خويش قرار داد و مستعدترين آنانرا كه از انديشه 
شوروي نيرو گرفته بودند، باال كشيده، و در » هنمودر«هاي مبارزه طبقاتي تحت 

دخيل و ) به طور بالواسطه و مستقيم(اين شبكه هاي درهم تنيده ة بافت جوال گون
  . سهيم ساخت

  

   تادان روسي ـ ميكانيزم تماس هاي اس-  11

  : پلـي تخـيك با محصالن انستيتوت         

  

 مكانيزم طرق و شگرد هاي تماس     حال به طور فشرده توجه خوانندگان را به
جلب » انستيتوت پلي تخنيك«افغاني در ) دانشجويان(ن استادان روسي با محصال

  :مي نمايم

ن ، تحت پوشش استاد از طرق مختلف با محصال G.R.U.و .K.G.B     اعضاي 
ير شرايط موجود  سياسي تمايل علني نشان يآناني كه به تغ(يا محصل نشاني شده 

كساني كه قبال توسط اجنت هاي بومي  وابسته به ( و يا سفارش شدگان )دادند مي
اطالعات شوروي مغزشوئي شده و آموزش مقدماتي كسب كرده بودند ؛ مانند احمد 

جمله از ميتود انقسام مجموع يك صنف  كردند؛ من ، تماس بر قرار مي)شاه مسعود
،  در سه يا چهار نوبت،  نفره8 - 7درسي،  به سه يا چهار گروپ ة سي نفر) كالس(

ن مورد نظر در يكي از آموزش زبان روسي، محصالة و در اطاقهاي جداگانه، به بهان
همين كتگوري ها؛ آموزش اطالعاتي مي ديدند؛ در ساعات قبل از آغاز درس 

 5  تا 30/3 صبح و يا بعد از اتمام درس، بين ساعت 9 تا 30/7روزمره،  از ساعت 
تك تك آنان به بهانه حل مشكل درسي به اتاقهاي  استادان عصر، چند محصل و يا 
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 رفتند،  و با اين اسلوب با محصل  مورد عالقه در خلوت تماس برقرار مي روسي مي
 به تشريحات ر به ِگرد استاد روسي حلقه بسته،چند فرد محدود در اتاق البراتواشد؛ 

ن به خانه هاي حصالدادند ؛ م وي در زمينه سياست و استخبارات گوش  فرا  مي
رفتند و در  اِعمار شده بود، مي» پلي تخنيك«رهايشي استادان روسي كه در جوار 

  استخباراتي را به بحث مي-آنجا كه محلي كامالً امني بود،  مطالب سياسي 
  . گرفتند

اَشكال تماسهاي تذكار يافته، دوشكل مطمئن تر تماسگيري نيز وجود ة  به عالو
  : داشت

     :تماسشكل اولي 

ه تنهائي نشسته ب) كابين(محصل در غرفه : بود» ون لينگاف«   تدريس از طريق
مي » تيپ ريكاردر « استاد روسي در را كه كست درسي از طريق گوشي ها،

در حين زماني كه  . شد؛ مي شنيـد گذاشت، مستقيما به  گوش محصل وصل مي
گوش فرا ميدادند ، استاد ،  )نوار(چندين محصل به درسهاي ثبت شده  در فيته 

ساير . روسي كست آموزشي اطالعاتي را به گوشي محصل مورد نظر متصل مي نمود
با كار برد . ن كست مذكور را به طور قطع نـه ديده و نه شنيده  مي توانستندمحصال

رابطه با اين ميتـود متداوله در .  تكنولوژي پيشرفته اطالعات،  اين عمليه ساده بود
  . ال طبيعي  مي نمود ، و به امور  تدريسي روز مره مبدل شده بودآنجا كام

  :اسشكل دومي تم

 بود كه استاد روسي و ينوع امتحان» زچـوت «:شد  مي ناميده »وت زچ «
محصل بدون دغدغه خاطر در يك اتاق خلـوت مقابل همديگر نشسـته، محصل از 

ـريري استاد به دفـاع تقرابر پرسشهاي پيهـم نوشته اش در امتحان تحريري در ب
سيستم درسي حاكميت بال منازع اسـتاد در » زچوت«به واقعيت امر . مي پرداخت

ـق ميداد ، تا تمام نوشته هاي  تحريري شاگرد شاگرد بود ، كه به استاد حسرنوشت 
  .  نمايــدناكـاميك كالم خـط بزند و وي را ) در صورت لزوم ديد(را 

به همين سبب . الزاماً، بايست به زبــان روسـي مي بود استاد با شاگرد،  ةمكالم
واين زماني مقدور بود كه شاگرد . شاگرد مي بايست به زبان روسـي تسلـط ميداشت

از همين سبب شـاگرد به . خارج درس، تماس تنـگاتنـگ با يك روسـي ميداشت
.  روسهـا؛ كشـانده ميشدة كلوپ هاي روسي؛ محافل و شب نشيني برپـا شد

طالئي، انگيزه ِ پر جاذبه اي در آموزش زبــان ولي و دختران زيباي موحمشروبات الك
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» زچوت«استاد هـر قدر بيشتر تدريس مينمود، مي توانست . از طريق مكالمه بـود
جمله موارد  بيشتر داشته باشد ، يعني با شاگرد تماس بيشتر بر قرار نمايد ؛ من

  : مي شدمد نظر گرفته » زچوت«ذيل در سيستم 
اقناع رواني استـاد توسط شاگر ؛ برخورد هاي صنفي شاگرد با همكالس ها، به 
خصوص در مقابل  استادان روسي؛ همينطور با ساير پرسنل روسي آن نهـاد؛ طـرز 

  . ديد سياسي متضاد يا موافق با استاد
شاگرد مگر قانع كننده هم مي بود، » زچـوت « در صورتي كه دفاع شاگرد  در 

قسمي  -  وفق مقرره هاي تعاملي،  كه به رعايت آن مكلف بود،  عمل نمي كردبر
  نـاكام شاگرد را،»زچـوت«؛  در استاد صالحيت داشت - كه در باال به آن اشاره شد

  .نمايــد
برخي .  تقريباً تمامي استادان روسي آنجا به زبانهاي دري و پشتو تسلط داشتند

آنعده از شاگرداني كه شامل پروژه جلب و . روز نمي دادنداز آنان لزوماً اين امر را  ب
جذب بودند؛ مگر به زبان روسي قسمي كه بايــد تسلط نداشتند،  استادان به زبان 

طور مثال . نشسته؛ آموزش الزمه مي دادند»  زچــوت«دري و يا پشتو،  با آنان در 
اه يكبار امتحان گرفته از محصل در مدت چهار ماه، از جانب چهار استاد، و در هر م

محصل در اين مـدت شانزده بار و هر بار مثال يك ساعت و نيم، مجموعا . مي شد
سيستم به شكلي در آن نهاد عيار .   ساعـت آمـوزش استخباراتي كسـب ميكرد24

شده بود كه محصل مي توانست  آموزش استخباراتي را در مدت چهار ماه از طريق 
  .به اتمام برساند» لينـگافون«تود و همينطوربا مي» زچـوت«

مسعود بزرگ خودش يك «:   هواداران بد انديش و  وابسته مسعود،   ميگويند
،   به خاطراينكه وقت خوانندگان  تلف نشود، اين قلم داخل بحث  »...سيستم بود

، كه  به فارسي روش، طريقه، ترتيب، قاعده و دستگاه (System)مقوله سيستم 
بود، يا موجد و ) كدام سيستم؟(ينكه مسعود خود ذات سيستم  معني شده، و ا

قليل، كه با نيت نيك و پاك به ستايش از ة آفريننده آن ؛ نمي گردد ؛ مگر به  آنعد
والنه،  بيطرفانه و با دقت و ؤنامبرده بر مي خيزند، صميمانه توصيه مينمايد، كه  مس

باشدكه روزي به اين . ازند پژوهش بپردمه جانبه در مورد مسعود، به كاوش وه
معرفت منطقي دست يابند، كه قهرمان مورد نظر شان، خود،  سيستم نبوده؛ بلكه 

كابل » انستيتوت پلي تخنيك«، دستاورد سيستم اجنت سازي روسها در )عمدتاً(
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مسعود كه دو سال عمرش را به همين منظور در آن نهـاد به ظاهر . بوده است 
          .فرمايدميچه » فرزان«نيم كه در گفت و گويش با تعليمي سپري كرده ؛ ببي

   : فرزان از مسعود مي پرسد
 كه پوهنتون كابل كانون كشمكشها و رقابتهاي سياسي شده 1352 از سال "

  "بود ، آيا شما در آن كشمكشها مستقيماً شركت داشتيد؟ 
  : مسعود پاسخ مي دهد

قه داشتم در زندگي و درسهايم  در آن سالها بيشتر به فكر درس بودم ، عال"
  )»...مرد استوار «80صفحه  ( "پيشرفت كنم ، تا در آينده براي كشورم مفيد باشم

 در جواب پرسش خبر نگار روسي سر دوكف مي  باز هم در همين رابطهمسعود
   :گويد
دوسال از  بعد از پايان مكتب به انستيتوت  پلي تخنيك كابل  شامل شدم "

شعـر وموسيقـي در انستيتوت گذشت كه آن دوسال از جمله عمـرم با درس و 
  ...).مرد استوار «384صفحه ( " ...خوشترين لحظات زنـدگي ام بود

آدمكشان نـو به دوران رسيده، و چپاولگران دارائي هاي عامه، به خاطر ة دار سـر
كه له ئمسمصاحبه هايش، از اصل و كـنه ة انحراف ذهنيـت خواننده، و يا شنوند

فراگيري رمـوز و فنـون اطالعات  ، غرض»نهاد تحصيلي«ل شدنش در آن همانا شام
و » شعر خواني«،» خوشترين لحظات زندگي«استخبارات بود، عامـدانـه از و
پلي «تو گوئي، . ، كه گويا در آنجا با آن سرگرم بود؛ يــادآوري مي نمايد»موسيقي«

  !  اِعماركرده بودند را به منظـور شعـر خوانـي و موسيقـي » تخنيك
، ضمن اينكه از تداعـي خاطره هاي دل انـگيز  و كاله باز    مسعود محيل

جشنها و پارتي هاي رفقاي روسي در ذهنش، لذت مي برد، به خوانندگان مصاحبه 
 درنگ ننموده به پژوهش -  كه از نظر ها دور مانده - براي آنكه برآن  دوره  [ هايش

 از نقاط تا كنون تاريك مانده زندگي استخباراتي اش به و جستجو نپردازند و يكي
صرفاً محصل  مي كند كه در آن نهاد تحصيلي،  وتلقين تفهيم]روشني كشيده نشود

  .درس خوان  و خوشگذرانـي ؛ بيش نبوده است 
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     عود ـامه هاي مسـ شمه اي از كار ن- 12

  :»تخنيك پلي « بعد از  انستيتوت        

  
را در صحنه » اخوان المسلمين«ظاهرات خياباني كه ظهور جنبشاولين ت

و مسعود .  اتفاق افتاد1349رمضان سال21سياسي كشوراعالن نمود در تاريخ 
اخوان «، در داخل )1350(هنگامي كه شاگرد صنف يازدهم مكتب استقالل بود 

يش در   در نخستين ماموريت اجنتور،).G.R.U(ة پرآنچه شد.  نفوذ كرد» المسلمين
همپالكي اش يعني حكمتيار  جنايتكار محيل و منفعت . ، تنها نبود»...اخوان«درون 

رخنه كرده بود؛ همچنان  چند » ...اخوان«پرست،   قبل از وي در هستـه هاي اولي 
  .تن  ديگر كه تا كـنون به درستي شناسائي نشده اند

يك »  استخباراتيكانالهاي مختلف«  در رونـد تهاجم عناصر نفوذي مربوط به 
دولت، در درون تشكيالت كشور خارجي به مثابه دشمن ، يا به داخل احزاب و 
سازمانهاي ساخته شده، توسط كشور خارجي، و يا وابسته به آنكشور، ويا احزاب و 

، بار ها اتفاق افتاده كه عناصر   وابسته؛ امـا مخالف دولت مركزيسازمانهاي غير
 هيك دولت، در جريان فعاليت اطالعاتي ب»  استخباراتيكانالهاي مختلف«نفوذي از 

كـه باهم تالقـي مي نمودند، بنا ) به طور اخص در داخل كشور خارجي(ضد دشمن 
 بر شم قوي اطالعاتي كه داشتند، از ارتباط همديگر با دولت خودي آگاه مي

دشمن مي در اين راستا، هرگاه يكتن يا عده اي از آنها،  تطميع شده به . گرديدند
 خود را كه قبالً شناسائي كرده بودند،  به سوي الگي هاي استخباراتيپيوستند؛ همپ

در صورت عدم . دشمني كه تازه در خدمتش قرار گرفته بودند، مي كشاندند
پيوستن  همپالگي هايشان به دشمن، آنانرا قرباني تثبيت صداقت و وفاداري خود 

نطوري كه حكمتيار  خاين به مردم و  نموده، به چنگ دشمن مي انداختند؛ هما
و بعد از . كشور،  عده اي از همسلكان استخبارتيش را در همين روند، شناسائي نمود

اش به »  وفاداري«و » صداقت« ، آنانرا قربان تثبيت I.S.I.فروش خويش به 
  ). بعداً در اين باره تذكراتي داده خواهد شد... (پاكستان كرد

زير ضربات كاري شبكه هاي » ...اخوان« اساسي در برآيند، هسته هاي
.  استخباراتي دولت افغانستان؛  و شبكه هاي حامي آن، يعني شوروي قرار گرفت

 نيز در آن نقش داشت،  ذريعه   سياف، كه» فــرزه « ) 1353(پـالن كـودتـاي 
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. تعدادي از طراحان به شمول سياف زنداني و يا اعـدام شدند.  دولت كشف شد
 به داخل مند به پيشرفت در امور استخباراتي و نظامي كه قبالًه ودِ عالقمسع

 در اختيار .G.R.U كرده بود، و اطالعات الزمه را از  مجراي نفوذ» ...نهضت اخوان«
  .   نمودءدولت قرار داده بود ؛ در اين گرفتاري سهمش را ادا

انند رباني يك از وي نيز م [ با دولت قرار داشت» همكاري«رسول سياف نيز در 
 ، ورنه بعد از تجاوز ارتش روس  ]موره هاي جاسوسي روسها در افعانستان مي باشد

ن نظامي روس  هيچگاه اجازه نمي دادند كه وي از زندان ؛ ابه افغانستان،  مشاور
  . زنـده بيرون شود

كه داره اش از هيـچ گونـه خيانت ، غـارت ،  -   بيائيد مطلب در مورد سياف
ت، تجاوز به ناموس مردم و كشتار هزاران انسان بيدفاع اين سر زمين اشغال جناي

در ذيل مطالعه Brackets  را به داخل  - شده توسط امپرياليزم امريكا، دريـغ ننموده
  :را دنبال نمائيم» مسعود كاله باز«نموده ، بعد از مرورآن،   

پاول دارائي هاي عامه و  كه از غارت و چ -  براي شناسائي باز هم بيشتر سياف  [
اجازه بدهيد به پـاره  - پول جاسوسي از منابع خارجي به ثروت هنگفت دست يافته

لمان، صفحات ا حزب منفور حكمتيار ، در ةنشري» شاهـد« در كتاب... اي از نوشته
  : نظر بياندازيم60 و 59

ستاد زنـدانيان سياسي دهمزنگ را به زندان پلچرخي منتقل كردند و ا ... "
 كه بعـد ها دو بـاره به زنــدان دهمـزنگ  بودي  نيز در جمله زندانيانسيافرسول 

ه ي از زنـدانيان كه نهضت اسالمي را باو عـده   آنجـا آزاد گرديد، و ازمنتقـل شد
 در ساحه ملكي صورت منسجم بنيانگزاري كرده بودند، تا جائي كه به خاطرم مانده

 تـن در سال 8سر مولوي خالص و در ساحه نظامي  تن به شمول محمد نسيم پ41
بعـد . كوم كرده بودد هر كدام شانرا به حبس هاي طـوالني محو  حكومت داو1353

  ." تره كي آنها را اعدام كرد - دولت اميـن1357از ثـور 
 بي ظاهـرآً       نويسنده كتاب كه خود در زندان پلچرخي محبوس بود، 

و آزادي  وي را از نتقال دوبـاره سـياف، به زنـدان دهمـزنگ غرضانه ؛ اما عامدانه، ا
 و بي اهميـت جلوه داده است، تا خواننده به اين فكر اندر شود كه آن زنـدان،  ساده

 رهـائي موصوف از . آمدچه حكمتي در كار سياف بود  كه از زندان،  زنده بيرون
يا موصوف اجنت مخفي :  زنـدان دهمزنگ فقط مي توانست دو بعد داشته باشد

 و ادامه  آن، يعني  1357 ثور7د خان بود، يا با دولت كودتاي ننگين ودولت داو
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دولت دست نشانده روس به نمايندگي ببرك كارمل وطن فروش، زد و بند هائي 
چنانچه صحبت راديوئي كارمل به . نمود؛ كه موجب آزادي موصوف از زنـدان گرديد

 از تجاوز شوروي  زنداني بودند، مؤيد يكي از اين دو خاطر رهائي اسيراني كه قبل
 به خاطر انحراف ذهنيـت عـامه ازاصل قضيه، يعني  ببرك  كارمل.  استبعد  بوده 

» ندامت«كه گويا به » سخاوتي« از- ارتباط سياف با دولت، در بيانيه راديوئي اش 
  : اظهار داشت-انجاميده

  . ] .»...ر مقابل ما ايستاده ما سياف را رهـا كرديم و حاال او د«
 استخباراتي سياف اين قاتل مردم و -  بلي خوانندگان گرامي، شخصيت سياسي

   .خاين به وطن؛ مستلزم بررسي و كاوش بيشتر و دقيقتر مي باشد 
  : » كاله باز«وحال بر مي گرديم به  مسعود  

دي از آنجائي كه ذهنيت خدمت به كشور شوروي و از آنطريق به دولت خو
، در سرقافله غارتگران الجورد و ساير سنگهاي قيمتي افغانستان، يعني )د خانوداو(

و در اين راستا آروزي ( به نيروي مادي مبدل شده بود   خاين به مادروطنمسعود
،  استعـداد و )يردپيشي گ» لوامشر صاحب« هميشگي وي اين بود تا از پدرش 

) امريكائي(اصلي  » اخوان المسلمين «همپاشي بخشي ازمهـارتش را درسركوب و از
  .  و از اين آزمــون پيــروز بدر آمد  به نمايش گذاشت

« ة نخستين گروپ گرفتار شد( در اين گرفتاري اولين موفقيتشبا در نظرداشت 
 به وي محول شد، تا حركت واكنشي  مسلحانه  مـاموريت دومي ،)»...اخوان

 قرار دهد، و از تعداد افـراد مسلح و ارتباط آنان را در پنجشير زيـر نظـر » ...اخوان«
  .با اهالي پنجشير و پاكستان، اطالعات موثـق در زمينه بفرستد

حركت هاي مسلحانه، غير از ) 1354( در خور توجه است كه در همين سال 
پنجشير، در پكتيا، لغمان، ننگرهار و سـرخرود، نيز تدارك ديده شده بود، كه از 

و شماري از آنان دستگير و اعدام .  شدت و قاطعيت سركوب گرديدجانب دولت به
  . شدند

در ساير » ...اخواني« انداختن شورشيان كه در به دام تا كنون برمال نشده،
درگرفتاري » قهرمان مسعود« ثريت وو م. واليات كشور چه كساني نقش داشتند

  .آنان،  تا چه حـدودي بوده است
 دقيق مسعود، حركت مسلحانه ليت هاي استخبارتيام، در اثر فعا    سر انج

اين خودش در ة بيائيد به فرمود. در پنجشير به شدت سركوب شد» ...اخوان «
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شدت سركوب شد و من ه  گروپ چريكي نو پا و كم تجربه  ما ب": زمينه توجه كنيم
ن از اعضاي  دوصد ت«؛ » با عده اي ديگر مجبور به هجرت شده به پاكستان رفتيم

    »دان افتادندد خان دستگير و به زنـوهضت جوانا ن مسلمان توسط پوليس داون
  :  باز هم در همين رابطه لب به سخن مي گشايدمسعود

 خبر داده بودند بعد براي من هم  از خويشاوندان من به خانواده اميكي ... "
 و 80صفحات   ("...پوليس در تعقيب من بود. درست كرده بودند) پرونده(دوسيه 

  ).»..مرد استوار « 81
 يعني  ،      بلي خوانندگان گرامي ، قافله ساالر اخـوان المسلمين روسي

، كه براي فروش »نهضت جوانان مسلمان «گرفتاري اعضاي   در اينمسعود،

 درآن سالها [افغانستان به  امپرياليزم امريكا  كمر بستـه بودند،  نقش اصلي  داشت 
در  -   خطور هم نمي كرد، كه روزي  ازترس طالبان وحشي»مسعود نابغه«در ذهن 

واقع حفظ صدها مليون دالري كه از راه  غارت  ثروت هاي عامه و تاراج دارائي هاي 
 به خداوند مالي و سياسي -  و مزد وطن فروشي اش به چنگ آورده است مردم

 گردد كه بادارش،  اخوان،  يعني  امپرياليزم امريكا،  پناه  ببرد، و همين  تمرد  سبب
برساند و زنجير گردن داره » شهادت«وي را به » ناجوانمردانه«امپرياليزم روس  

ول اين عمليات سركوب و ؤمقامات مس. ]...  بدهدءاشرا به دست فهيـم وشركا
، از گزند سوء ظـن )مسعود(گرفتاري ، غرض پيشگيري و وقايه اجنت مخفي شان 

يكائي در پاكستان، شايعـه تعقيـب و پيگرد وي را،  از امر» ...اخوان« رهبران فراري 
د خان بر دستگاه مشهور و مخوف ونام جديدي كه داو(» مصئونيت ملي«شيپور 

وامثال آن پـف كردند، كه گويا دولت در صدد )  گذاشته بود»   ضبط احواالت«
  .، نيـز برآمـده است )»اخواني  خطرناك«(گرفتاري اين جوان 

ة آيند» قهرمان« مسعود ؛ امـا اينبار، نه تنها به سبب بركنار ماندن ولينؤ     مس
و »  اخواني خطرناك« هاي تمدن بر انداز، ويرا در قالب » اخواني«شان از سوء ظـن 

د خان ، به پاكستان اعزام داشتند؛ بلكه وكرده از چنگ پوليس داو» فرار « 
  در I.S.I.ي بعدي توطئه گران را توظيف كردند، تا از تصاميم و پالنها» قهرمان«

اطالعات دقيق به چنگ آورده؛  به مركزش ) در آينده(د خان وسرنگون ساختن داو
  .گزارش دهـد
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   از مركز پوليس پاكستان ، » فرار « -  13

  : »تاكتيكي « كاري ـده همـيا وع         

  

 نيست توسط معلوم(      مسعود بعد از مدتي اقامت  در پاكستان اطالع مي يابد
، نه تنها خود و دوتن  .I.S.I در زير شكنجه مامورين انجنير جان محمدكه ) كي؟

 ء،  افشا»...اخوان«د خان در ميان ورا نيز منحيث اجنت داو) مسعود(ديگر؛ بلكه او 
  ). انجنير جان محمد را حكمتيار قبال شناسائي كرده بود( نموده است 

با احمد شاه مسعود در مورد مطلبي كه » انفرز«به يقين كه مصاحبه احمد شاه 
  : در باال تذكار يافت ، ذهنيت كاوشگر خوانندگان  را به خود معطوف  خواهد كرد

   :ـرزان از مسعود سـوال ف  
ي ئچيز ها» ذوالفقار علي بوتو« گفته مي شود در پاكستان، حكمتيار از شما به "

 پوليس پاكستان دستگير كرده و گفته بود، در نتيجه شما و انجنير جان محمد را
شما از چنگ پوليس فرار كرديد و به كابل برگشتيد ، سرنوشت انجنير جان محمد 

  "چه شد؟ 
   : )مسعود ( پاسخ  قهرمان دروغگويان     

  در " استاد رباني را بايد از جمعيت بيرون كنيم ": حكمتيار مي گفت... «
ما را تكان داد، در ة د ، اين حادثه هم گـم شانجنير جان محمدهمين زمان بود كه 

د رابطه داشته وپي اين امر شايعات داغي پخش شد كه انجنير جان محمد با داو
صـداي اورا هم ضبط كرده بودند؛ به اصطالح با اين كار از او اعتراف گرفته . است

عود مس«  : ارتباط بوده، جان محمد گفته بوددر ) دوسردار داو( د وبودند، كه با داو
اين « : بخوانيد (جا بود كه به عمق فاجعه پي برديم اين»د رابطـه دارد وهـم با داو

و فهميديم كه ) »دخان بر مال گرديدوجا بود كه ارتباط  مــنِ  قهرمان ، با داو
مسعود « : حكمتيار به سران پاكستاني ها گفته بود. توطئه چگونه شكل مي گيرد
) ماشين( به خانه حكمتيار بودم كه يك موتر من»  نمي گذارد ما كودتا كنيم 

پاكستاني آمد آنجا، مرا با خود به مركز پوليس بردند، در آنجا با يك صاحب منصب 

در . روبرو شديم ، همين دونفر حكمتيار را رشد و پرورش داده بودند) بابـر(و ) كلو(
برديم و  هم سر رسيد ، ما به عمق توطئه پي  انجنير ايـوبهمين زمان بود كه
دو بايد متذكر شوم كه من هميشه (را كشيديم ) اسلحه كمري(تفنگـچـه هاي خود
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پوليس پاكستان ) افغانستان و چه در پاكستانتفنگچه به همراه داشتم، چه در
اين در حالي بود . تهديد ما را جدي گرفت و ما توانستيم از آنجا جان سالم بدر بريم

گفته مي شد .  و دونفر ديگر را شهيد كرده اندد انجنير جان محمكه با خبر شديم ،

،  اشخاص فوق الذكر به حكمتيار تحويل داده شده و متعاقب آن   بوتو كه به دستور
حكمتيار اين بود كه من فرار كنم، ولي من استقامت ة خواست.  سر به نيست شدند

 مرد «83 و 82صفحات (،!) ؟(»   آن جا ماندم الحقءكرده، تا كودتاي ضيا
  ).»...استوار

نه تنها در مصاحبه فوق با ) »مسعود  كاله باز«(تفرقه افگنان كشور ة     سر دار
عامدانه تسلسل وقايع و حوادث احمد شاه فرزان؛ بلكه در تمامي  مصاحبه هايش،  

 كه خود به اصطالح قهرمانش بوده، برهم و درهم نموده، بخشهاي نامرتبط آنرا را،
گاهي كه از يك مطلب . كر مشخص وقايع خود داري مي ورزدباهم بخيـه زده، از ذ
ي مي داند كه چطور ناهم و.  مطلب ديگري را به ميان ميكشدصحبت ميكند، دفعتاً
 بپوشاند؛ درست، مانند ي گفتگو هايش را با تردستي زبان آهنگي و نقيض گوئ

ته  حلقه هاي آهني دست داشمداري پاكستاني كه در هنگام حرف زدن در مورد
دفعتاً سيخ هايش را از تـوبره بركشيده، آنها را به تماشاچيان مبهوت شده خود ، 

اش نشان مي دهد، و با زبان بازي از فرود بردن  سيخها، در لب و رويش حرف مي 
  . نگرددءزند، تا خدعـه و تردستي اش، در باهم آميختگي حلقه هاي آهني؛ افشا

كارش وجود دارد، از بيان نگي  كه دربه خاطري خدعه و نير» قهرمان مسعود «
حين صحبت باالي انجنير جان محمد، در يك . مرتبط و تاريخوار وقايع مي هراسد

لحظه از چغلي حكمتيار به پاكستاني ها در مورد خودش، كه گويا نمي گذاردكه 
بدون آنكه متن جمله اشرا براي شنونده باز نمايد . حكمتيار كودتا كند، گپ مي زند

آمدن موتر پوليس پاكستاني و بردنش به مركز حكمتيار و ة عتاً از بودنش به خان، دف
ي زبانش،  از اين زاغچه اة اجازه بدهيد، از پريدن غير مترقب. پوليس سخن مي زنـد

  : رارش  بپردازيم بگذريم و به موضوع به اصطالح فـشاخچه به آن شاخچه ؛
 ،يعني .I.S.Iيار بسيار مهم در مركز پوليس كه يك صاحب منصب، و  فرد بس

كه يكي از موره هاي اساسي مداخله پاكستان در افغانستان بوده  - جنرال بـابــر
به نزد آنان برده مي شود؛ اما از طرف  گارد محافظ مسعود  .   داشتندحضور -  است

معلوم نيست (!). جنرال بابـر و ساير موظفين مركز پوليس، تالشي نمي شود
ر برابر آندو ايستاده و يا نشسته ؛ انجنير ايــوب چرا و چگونه سر د» مسعود بزرگ«
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اجازه دارد هر زماني خواسته باشد ميتواند  نزد   I.S.I انجنير ايوب، عضو (مي رسد؟ 
چه اتمسفيري در آنجا ايجاد شده؟ چه  موضوعاتي ...)  جنرال مقتدر پاكستان برود

پي مي » عمق فاجعه«كه هر دو به مطرح گرديده؟ و چه كلماتي رد و بدل شده ؟ 
كه نسبت  -برند و قادر مي شوند در حضور دو عضو ارشد و بلند مقام ارتش پاكستان

-  مسايل جاسوسي و ضد جاسوسي كار كشته ترند هزار بار در،كار به مسعود تازه
را در ذهــن شان طراحي نموده به همديگر با ايما و اشاره » تهلكه«فرار از آن 

و رموز قراردادي در ميان بوده كه رد و بدل آن  شايد مريدان بگويند رمز (برسانند 
و رموز، ميان مسعود و ايوب از سطح درك و ديد جنرال بــابــر و آن صاحب رمز 

تفنگچه هايشان را مي كشند و از مركـز ).  منصب پاكستاني خيلي بلند بوده است
گونه  فرار » دهرمندر«ير نظر دارند، پـوليس پاكستان كه آمد و شد افراد را شديداً ز

نه يك جنرال، كه به خاطر حفاظت است، » جمادار«يك » بابر«تو گوئي . مي نمايند
از گزند آفتاب سوزان در زير چپري پناه برده و با بي حالي و بدون احتياط بر چوكي 

 [لبس به كرتي رسمي و تنبان ملكي چوبين لميده است ، و پوليس مة چرك و لق
 حالي كه سـوتـه اي  چركين و چرب را در ميان انگشتانش نگهداشته،  و انرژي در

مسعود  «... و و از همين سبب حوصله تالشي  جيب ها اندكش هم به پايان رسيده
را ندارد، وي را با خود به زير چپري مي آورد،  بعداً ايوب هم بدون اينكه » كج كاله

، ] ، تفنگـچه هاي خودشانرا مي كشند هر دو  يارغار. تالشي شود، سر مي رسد
به دست پاكستاني از مرمي ) چماق(جنرال بابر، صاحب منصب و پوليس سوته 

 چشمة و تهديد شانرا جدي مي گيرند و بابر  با اشار. تفنگچه هاي آنان مي ترسند
بتواند با »  كاله باز« فرار دهد كه بعد ها  ند كه به آندو فرصتبه پوليس مي فهما

  .فرارش چنگيز پهلوان را به حيرت اندر سازدقصه 
« ، و... هم، قضيـه توسط  پوليس پاكستان دنبال نمي شود» فــرار« بعد از 

خاطر احساس مصونيت نموده در ة تا سـه سال ديگر بدون دغدغـ» مسعود بزرگ
چهارم (الحق ءتا اينكه فكر بازگشت به ميهن را  كـودتاي ضيا. آنكشور مي ماند

  .در ذهنش بيدار مي سازد) 1977يالجو
» آمرصاحب«ة گون» رامبو«به اصطالح  ة       از اين ميگذرم كه ترسيم قص

 و مريدان داخلي  نيت به خيـر و سـاده "هواداران خارجي"چگونه شماري از 
را براي لحظه ها دچـار هيجاناتي آميخته با حيرت نموده ؛ بهتر است به  انديش وي

  . بپردازملهئمسماهيت 
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نير جـان محمد را جانپاكستان،   .I.S.I      حكمتيار، قبل از فروش خودش به  
، در جريان فعاليت هاي جاسوسي، شناسائي دخان بودوكه مانند مسعود اجنت داو

 را به دور گردنش مي بندد و به آن .I.S.Iخدمت به ة بعد از اينكه  قالد. كرده بود
اش به » صادقانه«را فداي تثبيت خدمت افتخار هم مي كند، انجنير جان محمد 

انجير موصوف زير . پاكستان نموده،  نامبرده را به چنگ پوليس آنكشور مي اندازد
شكنجه هاي وحشيانه پوليس نهايت بيرحم پاكستان تاب نياورده، اعتراف مي كند 

 ءد خان را نيز افشاوو تماس احمدشاه مسعود با داود  ارتباط دارد وكه با سردار داو
مسعود توسط پوليس پاكستان گرفتار ميشود، و از اجنت بودن و . مي نمايد

 G.R.Uة د انكار مي كند؛ اما بر طبق پالن داده شدوارتباطش با سردار داو

) در اصل جاسوسي(» همكاري«، وعــده هرنوع )»استخبارات وزارت دفاع شوروي«(
. مي دهد) .I.S.I( پاكستان د را به سازمان استخباراتودر زمينه سرنگوني دولت داو

از جانب ديگر ضمانت بسيار معتبر رهبر مكاره و وجدان مرده جمعيت رهزنان، 
 -  مسجل است.I.S.Iكه عضويت نامبرده در - و انجنير ايـوب » استاد ربـانـي«يعني 

 ، آنـرا به اعتبار ئيـد زدهأپاكستان مهــر تــ I.S.I.همـكاري مسعود با ة بر اين وعـد
،  قصه گك ساختگي فـرار »قهرمان مسعود«از همين سبب است كه . رساندمي 

براي سازمان ) در واقع جاسوسي(»  همكاري«  تعهد جاي اشرا بهگونهفلمي 
استخبارات پاكستان؛ تبليغ كرده ، و باخيال راحت سه سـال ديگـر ظاهرا در 

  .  ... اما درشوروي و يا كدام كشور ديگر مي رود ؛پاكسـتان
تمرينات » اتـك«جمله در كـوه هاي  عود در كمپ هاي آموزش نظامي ؛ منمس

 براي كسب آموزش عاليتر نظامي از طرف «در اين راستا .  آدمكشي مي بيند
 ( كشور  آنةو مدتـي در وزارت داخل. پاكستان به كشور تركيه اعزام مي گردد

 آنكشور به شتهزير نظر كارشناسان كارك...) زارت دفاعمعلوم نشده چرا در و

نقل به مفهوم از فردي كه بنا بر مشكل . ( »آموزشهاي پيشرفته نظامي آشنا ميشود
ويزه به وزارت داخله تركيه  مراجعه كرده و  مسعود را  كه مصروف كار درآن وزارت  

هاد هر نوع كمك بود، ديده و با شناخت قبلي كه هر دو باهم  داشتند، مسعود پيشن
تركيه خود مسعود در  بااز تاريخ مالقاتش گوينده مذكور. دبو براي آن فرد كرده

كدام   نگارنده تا كنون موفق نشده، به اين راز پي ببرد كه مسعود .داري كرده است 
كشور سومي  و ياچهارمي بوده  يعني در ه در پاكستان و نه در افغانستان سالها  ن
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ا در افغانستان و يا بر عكس  در غياب مسعود، وابسته هايش در پاكستان، وي ر.است
  ).  نشان ميدادند
تا كودتاي  G.R.Uمطابق دساتير) »مسعود نازنين«(روسي » ...اخوان«سر داره 

بعد خودش را از ه از آن تاريخ ب. دارد» همكاري  «.I.S.I با 1357 ثور7بد فرجام 
ستـگي چنبر نفوذ سازمان استخبارات پاكستان بيرون كشيده، از استقالل و عدم واب

  .با پاكستان دم مي زند
 سر كشور ما را درة سوسيال امپرياليزم  شوروي، كه خيال غارت و چپاول دو بار

ي ،  ئ بعد ازتعويض پيهم چاكران گوش به فرمان خلقي، پرچمي، خادي، سازادارد،
كه عمدتاً به يكي از  - ي خود را »شوراي نظار«و » جمعيتي«سر انجام  اجيران 

عقب در غانستان تعلق اتنيكي داشته و از ساليان متمادي بدينسواقوام شجاع اف
در  -  ماهيت  سياه و ارتجاعي شانرا پنهان داشته اند)آن قوم شجاع  ( منافـع آنـان

با سياست ) قت، تقابل نهاني ودايميوهمسوئي ظاهري و م(تباني و همسوئي 
يكا  قرار داده، آنها را از استعماري امپرياليزم  متجاوز، جنگ  افروز  و اشغالگر امر

 متمرد امريكائي بيرون ره طالبان وحشي، مدنيت برانداز وگرداب تباهكن محاص
آنانرا؛ . ندهي مجـدد نمود مذكور را احياء و سازمامفتضـح و رسوايداره و . آورد

كشان آموزش ديده در پيشاپيش عراده هاي جنگي سواركاران بي رحم چون بو
و به مداحي و ستايشهاي تهوع آور از . ليسم امريكا، توظيف كردارتش تجاوزگر امپريا

 اين عضو  -  لقب يافته اش، يعني احمدشـاه مسعود» قهرمان آزاديبخش « سر بانـد 
  .  ؛ واداشـت - )(.G.R.U » استخبارات نظامي وزارت دفاع روسيه«

قاضا مي ي خونبار افغانستان تانندگان كاوشگر و متعهد در قضايادر خاتمه از خو
 نويسنده فرهيخته وشجاع ايران (ة دوست گرامي اين قلم شود، تا به تراوش انديش

ايشان به ة كه نوشتار هاي تحليلي و آموزند)   محمود گودرزيآقاي داكترزنده ياد 
مي » شهروند«ويژه در رابطه با مسايل كشور ما ، زينت افزاي صفحات سايت نشريه 

  :  اين قلم بيفزايند  توجه نموده بر امتنان ؛باشد
 در دو شماره گذشته ، بيش از آنكه روند دگرگوني و حـاد افغانستـان را «     

و زمينه سازي آشكار و پنهاني كه در اين باره صورت  مي » لويه جرگه « در تدارك 
گرفت، دنبال كنيم، به زد و بند هاي پنهاني و پشت پرده اي كه مردم كمتر از آن 

 به گمان من دانستن اين .و به آنها دسترسي ندارند پرداخته شدآگاه مي شوند 
  زيرا بسياري از آنچه در روند هاي آشكار رخ مي .روابط پنهاني بسيار مهم است
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دهد  و همگان از آن آگاهي مي يابند پياده كردن نقشه هائي است كه بسا از دهه 
ه  ب- يت هاي جهاندر اين گذار ، از بسياري شخص. ها پيش طرح ريزي شده است

دستهاي  .  چون مهره هاي عرصه شطرنج  بهره برداري مي شود-ويژه جهان سوم 
پنهان با اين مهره ها بازي مي كنند و گهگاه بر آنان پوشاك قهرمان آزاديبخش مي 

، در حالي كه اين مهره ها دانسته و يا نداسته جز انجام دهندگان طرح هاي پوشانند
انه اي دريغ بسياراست كه هنوز با همه تالشهاي روشنگر  .تنداز پيش پرداخته نيس

اين بـازي ها مي شود ،  بسياري از روشنفـكران جهان كه در بر گرفتن پـرده از 
سـوم ، باورمند به آزادي هاي جامعه هاي پيشرفته و سرمايه داري جهان، سـاده 

عمار كـهن انجـام شـده و دالنه مي پندارند  كه اين گونه بازي ها تنها در دوران است
بر گرفته از (   "امــروزه ديگـر پيشبرد چنين طرح ها و نقشه ها انجام پذير نيست 

       ❐ پايان  نوشتار). 2002 جوالي 12 مورخ 700شماره »  شهروند«سايت 
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  توضيخات

  

  "ه مسعود نوشت ك) اوگونيوك (  روسي ةآرتيوم بوروويك در مجل)  1(« )   1(
، وي اين معلومات  را نيز ارائه كرد كه در ) شخص مساعدي بود براي مذاكرات

مركـــز قومانداني مسعوديكتعداد زياد تحصيل يافتگان  اكادمي نظـــامــي 
 شايعاتي وجود دارد كه مسعود "بــرونـــز شامل ميباشند، وي عالوه كرد كه

 جنگ ":  منبع ". تحصيل كردهاستخودش نيز در اين اكادمي تحت نام مستعار
 اثر "مقدس ، فتح نامقدس ، چشم ديدي از جنگ مخفي سي آي  اي درافغانستان

بمنظور  .250، ص 1993ناشر ريجنري گيت وي، سال : واشنگتن . كورت لوبك
 شوروي، ياداشت آرتيوم بوروويكاثر 40ثبوت بيشتر قرار داد مخفي مسعود با فرقه 

 شوروي ها دشمنان افغان خود را در آغوش "وان پال كوين جـج را بعن
  ». ، مالحظه كنيد1988 اكتوبر 19منتشره ساينس مانيتور، مورخ "ميگيرند

 در شهر باستان صورت گرفته 1995 اگست14تاريخ ه در مصاحبه ايكه ب) 1(« 
لف آثار و پروفيسر تاريخ در پوهنتون ؤ  ، مKGBبود،   سودوپالتوف، كارمند سابق 

 مسعود براي ما در افغانستان يك مجراي ": ـو مطالب ذيل را بيان داشت ماسكـ
عقبي بود، او همچنين در  اكادمي نظامي بــرونــز تحت يك نام مستعار همراي 

) اوگونيوك( اين مطلب در نشريه . چند نفر از ياران نزديك خود تحصيل كرده بود
مقصد ( اريخ هاي مورد بحث راجع به ت. توسط آرتيوم بوروويك گزارش يافته است

من اطمينان قطعي ندارم شايد )  مترجم –دورهء تحصيل مسعود در شوروي است 
  ».  بوده باشد1985 يا 1983در سال 

  

 قشون 345واستروتين عالوتا متذكر شده بود كه قواي هوائي نمبر « )    2(
ه ساخته و بشوروي براي مدتي همكاري بسيار نزديك با احمد شاه مسعود بر قرار 

معيت او گروه هاي مجاهدين را كه براي تنظيم هاي ديگر كار ميكردند و دشمنان 
شوفيلد، نخبه هاي شوروي، : نگاه ( درجه اول مسعود نيز بودند، نابود ساخته بودند

دگروال واستروتين اين گروه جمع آوري استخبارات تحت نظر ). 114- 113ص 
  گذاشته بود كه بعد از گذشت ماها به حيث يك نام" شاملون"فرانزگلينسوويــچ را 

اين .   تبارز نموده بود345بازوي بسيار با كفايت جمع آوري استخبارات براي قواي 
گروه مشتمل بر فارغ التحصيالن پوهنتون يا انستيتوت هاي شوروي بوده اكثر شان 
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د ولي السنه در سنين باالتر از بيست سالگي قرار داشته عمدتا ازبك يا تاجيك بودن
مقايسه ه آنها بفرهنگ و كلتور  مردم افغان، ب. پشتو، دري و هندي را نيز ميدانستند

  ». مراتب بهتر داشتنده صاحب منصبان هوائي سالويك، شناخت ب
 سياست روسيه در ماوراي "  كتاب  61 و29-28-27متن فوق از صفحات (  

 به 1996وس ريجاردسن مارچ  اثر نويسنده بر"قفقاز، آسياي مركزي و افغانستان
 كه مطابق -ترجمه داكتر سيد خليل هاشميان، ناشر مجله آئينه افغانستان نقل 

  . ) شده است-اصل مي باشد 
  

د خان يعني محمد امان پنجشيري كه ويك تن از همين  مخلصين داو) 3(
 ارگ شاهي بود و در حلقه دوستان جنرال عبدالملك " ضبط احواالت "عضو

م زي  وزير مقتدر ماليه و اقتصاد ملي  نفوذ كرده بود، زماني كه عبدالرحي
محمد امان پنجشيري . عبدالرحيم زي غرض مسافرت رسمي به امريكا  رفته بود

د خان گفته بود كه بعد از عودت وزير ومطالبي را در مورد  جنرال نامبرده به داو
 از وزارت ماليه و " جنرال ملك خان"ماليه به كشور، همين امر موجب  بركناري

در رابطه با همين  موضوع  آقاي عبدالحميد { . اقتصاد ملي و حبس وي گرديده بود
د خان بود و در و كه خود يك تن از پرچمي هاي نيمه مخفي و طرفدار داو- مبارز

 در اثرش -دولت پوشالي نجيب به سمت  معين وزارت معارف ايفاي وظيفه ميكرد 
 ، صرفاً در 74و73  ، صفحات "1996  -1919فغانستان  تحليل واقعات سياسي ا"

از كاركنان رياست خصوصي "مورد  وظيفه محمد امان پنجشيري نوشته كه وي 
، بدون " دوستان جنرال عبدالرحيم زي قرار داشتةدارالتحرير شاهي بود و درحلق

 "راز "د و به نقش موصوف در  افشاي وآنكه به ارتباط امان پنجشيري با سردار داو
 گرديد؛ صريحاً اشاره كرده " ملك خان"د خان  گفته و موجب حبسوي كه به داو

  }.باشد
  

در جبهه پنجشير كه گفته ميشود يك جبهه اسالمي و ضد روس  ... «   -  ]4[
 نفر 350قرار اطالع معتبر از منابع موثق و چشمديد مردم منطقه، در حدود .  است

  ولت تفنگ به شانه زير قومنده آمر آزادانهخلقي و پرچمي گماشته شده از طرف د
 بريژنف –درگشت و گزار و فعاليت اند، تابتوانند آزادنه پنجشير را تسليم ببرك 

مخالفين روس بايد كشته شوند، براي آنكه موافقين بتوانند با دست باز ! بلي. (نمايند
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اعد و فعال د ضابط متقر داراب از منطقه بازارك خ- !). پنجشير را به روس بدهند
اين شرف باخته ي وطنفروش واسطه ربط .  خاد- كام-دريور افسوتر جاسوس اگسا

هادي كريم بنوبه خود آمر پنجشير را به سفارت و احمدشاه با هادي كريم است، كه 

اين .  هادي كريم را مردم پنجشير مي شناسند.اردوي متجاوز شوروي ارتباط ميدهد
. پس از مدتي تسليم دولت ظاهرشاه شد.  بود"لقخ"غالم روس در ابتدا عضو باند 

وقتيكه عساكر . از آن به بعد به بدگويي و افشاء گري ظاهري خلق و پرچم پرداخت
متجاوز روس افغانستان را اشغال نمودند، او شبكه جدا از خلق و پرچم ساخت و 

تكيه گاهش سفارت شوروي و اردوي . رابطة خود را با روس مستقيم تر ساخت
تا هنوز هم خلق و پرچم را نزد همه ظاهراً بي باكانه تخريب مي كند . وي استشور

و با اين روپوش وظيفه جاسوسي را براي روس ها و بر ضد ملت و وطن ما ماهرانه 
هادي كريم فعالً در خانة خود از تجهيزات جاسوسي به اندازه كافي . پيش مي برد

ي خاد نزد او رفت و آمد دارند، راپور بعضي از صاحب منصبان اعضا. در اختيار دارد
 هم يكي از اينهاست، كه روزي در داراب. مي آورند، وظيفه مي گيرند و مي روند

وقتيكه نزد احمدشاه رسيدم، كاله ام ... ": چنين گزارش مي دهد هادي كريمحضور 
، بقيه گزارش با شفر "كه باالخره پيشت خود را رساندم! هي: را بزمين زدم و گفتم

   »... ادامه مي يابد 

  ]  م2010/9/12كاپي از سايت استقالل  »احمدشاه مسعود قهرمان يا جاسوس؟ « [
  

  در رابطه 151و150آقاي مبارز همچنان در اثر فوق الذكرش صفحات)  5(
اين تأسيسات ...« : نقش تأسيسات و پرسنل اتحاد شوروي در افغانستان مي نويسد

واز همه مهمتربه منظور عملي نمودن پالن )  روسها(در واقع براي استفاده خودشان 
  هاي طويل المدت نظامي و ستراتيژيك شان اعمار ميگرديد 

چنانچه ميدان هوائي  و پايگاه  نظامي شيندند، ميدان هوائي بگرام، آغاز احداث 
سركسازي هرات و ميمنه و ده ها مركز مهم نظامي و ستراتيژيك روي پالن هاي 

كه اين مراكز و پايگاه ها در زمان اشغال نظامي . ها اعمار گرديدسنجيده شده روس
  .افغانستان ذريعه روسها كامال در اختيار قواي اشغالگر روس قرار گرفت

در دوران اشغال نظامي شوروي بعضي از مناطق افغانستان معلوم شد كه هر 
رت شوروي استاد روسي در پــولــي تخنيــك كابل، هر نماينده مطبوعاتي در سفا

و هر ترجمان در پروژه هاي ساختماني وظايف اطالعاتي را به ارتباط سرويس هاي 
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سفير اتحاد ( عهده داشتند ، چنانچه الكساندر مـوژايـوف ه جاسوسي كي، جي، بي ب
تاد  اس قبل از كودتاي نظامي ثورةدر دور) شوروي در اخير دوره كارمل در كابل

روسها كارمل را توسط طياره نظامي به كابل بود ولي وقتي تخنيك كابل  پولي
آوردند و به رياست شوراي انقالبي نشاندند همين موژايوف ديروز مشاور كارمل بود، 
بعداً چندي قبل از بركناري كارمل موژايوف به ما سكو احضار شد و بعد از اينكه 

يوف ير و تبديل در كابل انجام شد و نجيب  جاي كارمل را اشغال كرد موژايتغ
 ةحيث سفير كبير اتحاد شوروي به كابل آمد و عنان قدرت ادارهه مشاور كارمل ب

  پايان  ❐❐❐❐.   »دست گرفت ه افغانستان را ب
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   :آن نظراندازي كرده است خذ ذيل كه نگارنده به Ĥمنابع وم 
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