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 2022اکتوبر   01شنبه                   بریالی دربابایی                                                  

 حیم عزیز ارسالی: میر عبدالر       

 بشناسیم  بهتررا  "و"مسعود شورای نظار، بیایید جمیعت

   قسمت پنجم

 ی محدب چند نشریه: ا » قهرمان ملی« در آیینه  -  ٤

و   افراد  آنعده  از  مستقیم(  غیر  )هرچند  افغانستان  در  اش  سلطه  تداوم  خاطر  به  روس  امپریالیسم 

  خصوص ی قبلی اش در اکثر کشور های جهان به  ا اشخاص علنی، یا مخفی، مربوط به احزاب وابسته  

  از »فیلسوف« و   کشور های آسیایی و اروپایی، که در اوطان شان دارای  موقف و مشاغل مختلف 

مدار و ژورنالیست گرفته، تا نویسنده و شاعر و هنرمند و ... بودند، و تاکنون وابستگی ننگین  سیاست

شان را با آنکشور حفظ  کرده اند )فرهنگیان و اجنتان دولت هایی دارای پیوند های سیاسی، اقتصادی  

نیز شامل  مزید بر حزب توده و اکثریتی ها  -و نظامی با روسیه ؛ من جمله جمهوری اسالمی ایران 

نقاره ِ میان  دفاع ما،    یق مردم شکنجه شده و بیاین طیف می باشند(؛ خواست تا غرض اِغفال و تحم

شان به صدا درآورند، و با    ۀ د ت قلم های  وابسته و خریده شتهی کیش شخصیت مسعود  را با ضربا

ر و آدمکشش  این شگرد وی را »قهرمان ملی« افغانستان جــازده، باند وطن فروش، شیاد، چپاولگ

را در قدرت نگهدارند. )شماری از سیاستمداران غربی نیز بر مبنای پالیسی دانه اندازی و خرید  

در این    - غرض پیشبرد مقاصد نظامی و سیاسی و اقتصادی شان در افغانستان  -مسعود و داره اش 

انو نشسته، عقب  هوی تبلیغاتی از عوامل  سیاسی و استخباراتی و وابسته های  جهانی حریف به زهیا 

وی را به ستایش گرفتند؛  نمانده، در رسانه های بلند آوازه و معتبرشان، و یا در مصاحبه هایشان،  

پیتر تامسن نماینده سابق امریکا در نزد  مانند: داکتر بارنت روبین کارشناس امریکایی در افغانستان،  

معاون صدراعظم و وزیر امور  مجاهدین، برت هنس معاون سفیر امریکا در کابل و لویی میشل  

 بلجیم و امثالهم(.   ۀخارج

خپلواکی            استقالل   
www.esteqlaal.net 
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جنرال تیب گریگوریان که فرماندهی عملیات را به    :تبلیغات تهوع آور   چند از همچواینک نمونه ای  

عهده داشت، می گوید: " مجاهدین مسعود سرسختانه جنگیدند. سربازان ما قبل از این با جنگی که  

 ده شود، بر نخورده بودند. "  چنین دلیری و شجاعت به خرچ دا

 )کتاب »حقایق پشت پرده تهاجم شوروی در افغانستان« از سلیک هری سن(.  

نمایندگان شوروی در افغانستان می خواهند با او به توافق    ها، مسعود به خبرنگاران گفته بود " بعد     

ها پیام و نامه به من  سفیـر شوروی در کابـل بود، او ده    در دوره ای که یوری ورونتسف »  برسند  

  ر هر جائی که مـن بخواهم، بیاید؛ ، آماده است د با او دیدار کنم و اعالم داشت فرستاد و خواهش کرد  

 " )کتاب »توفان در افغانستان « از لیاخفسکی(.   «مگر من با شوروی ها دیدار نکردم 

مسعود بی تردید خیلی  سد: " احمد شاه  یروموف در مورد چه می نوگحال ببینیم جنرال بوریس   

هوشیار است و از دیگر رهبران مجاهدین، نظر به استعدادی که در سازماندهی امور نظامی دارد، 

برجسته تر می باشد، انسان نهایت با اراده و پر شوری است. در حل مسایل که رویا روی او قرار  

شبرد عملیات رزمی، اوضاع  دارد، از هدفمندی و پیگیری  خارق العاده ای کار می گیرد. هنگام پی

مستقل تصمیم گیری کند. او    که بطور  یکند و توانایی آنرا دارد و توازن قوا را با فراصت ارزیابی م

خیلی برده بار است، خیلی ساده لباس می پوشد و کوشش میکند از حواریون خود تفنگ نگیرد..."  

 کتاب »مرد استوار...«(.  2٥)صفحه 

  گرش به رقابت پرداخته در وصف ذات مسعود می نویسد: " احمد شاهآقای کپالن، با دوستان دی  

باید در قطار بزرگترین بیستم حساب کرد. مسعود مانند    مسعود را  رهبران نهضت مقاومت قرن 

ساحه ای که در تصرف او بود  ،  دشمن  خود را شکست داد...مـن و چیگـوارا    رشال تیتـو، هوچی ما

من    هبری نهضت مقاومت مارشال تیتو، مائو تسه تونگ، هوچیبا مقایسه با ساحاتیکه در دوران ر 

داشت.   قرار  دشمن  فشار حمالت  زیر  بیشتر  داشت،  قرار  چیگوارا  و  و  ها  پیروزی  تمام  مسعود 

"  )مندرجه صفحه  موفقیت های خود را بدون تخلف از حقوق انسانی )حقوق بشر(  انجام داد)!؟(  

 ُدربابایی(.   از - اخیرکتاب »مرد استوار...« تاکید برجمله  ٣0٧

" احمد شاه مسعود سمبول مقاومت...«، »مسعود قهرمان افسانوی نیروهای مقاومت«؛ »فرمانده   

 یک انقالبی که مائوتسـه تونـگ، چه گـوارا و رژی دوبـری را بخوبی می شناسد« ؛ ،  مسعود...

نکرده"  ن  آستراتیژی بی نظیر«؛ »مسعود روزی بدون تالوت قر یک کارشناس    »مسعود  سپری 

... خبر گزاری فرانسه.( یا )مندرجه » مرد    -به نقل از اسد  1٤شنبه   1٦٥٧٤کیهان شماره    ۀ م )روزنا

 استوار...«(. 
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 کتاب»افغانستان...«(.  ۀنویسند  روا  "مسعود رهبرافسانـوی")اولیور 

ن  شورای نظار : " داکتر نجیب در دورا رهبر کـج کالهـان    ۀ خفسکی در بارباز هم مطلبی از لیا 

ریاست خــاد تالش های زیاد کرد تا از طریق شبکه های پیچیده خاد خویش مسعود را از سر راهش  

بردارد )نوشته لیاخفسکی در مورد »کامران« از متن همین نقل قول حذف شده، زیراکه قبال به آن  

)یکی  پرداخته شده است(، یک جـوان دیگر هم که با خود تفنگچه آورده بود و با ضابط »ناچـار«  

نترول از راه  از اهالی پنجشیر( رابطه داشت جوان اعتراف نمود می خواست با بمب ساعتی و ک 

ه عملیات  را موقع سوار شدنش منفجر کند. به او گفته شده بود پس از آنک  دور جیپ روسی مسعود 

 هلیکوپتری او را نجات خواهد داد.." .               ،را با موفقیت انجام داد 

ی جنرال روسی و ... را می گذارم به خوانندگان بادرایت.  ااز نوشته    سعود،سازی م   بزرگ   نقد، بر

را به درازا می کشاند، صرفاً، در همین رابطه،   هاز آنجائی که درج نقل قول هائی بیشتر، این نوشت 

آقای شکرهللا »کهگدای«، یعنی  بسیار مضحک و خنده برانگیز، از اثــری با زبان   مطلب با آوردن  

 فغانستان در چنگال خونین کمونیزم« در مورد بزرگ سازی مسعود؛ بسنده می شود. »ا

  " من احمد شاه مسعود پنجشیری هستم ولی احمد شاه مسعود نیستم"  در اثر مذکور، در زیر عنوان  

 چنین آمده است:   

  اقه« زندان صدارت یعنی در بیخ گوش سلطان علی کشتمند طیک هم اتاقی دیگر ما در »پنچ ا  »

و    بود. جوان دالور  د شاه اهل پنجشیربلشویک در کابل، احم  ۀ صدراعظم حکومت مزدور روسی

حکایت میکرد که سه    او کارمند ریاست هوائی ملکی بود. میانه قد، خوش صحبت و بسیار خوب.  

ت از خانه  ربجه شب اطراف خانه شانرا در شهرآرا عسکر و تانک گرفت و او را به بسیار شن و ف

و به زندان صدارت آوردند و هی می زدند و شکنجه میکردند که احمد شاه مسعود است.      اش گرفتار

او داد می زد که بلی احمد شاه مسعود پنجشیری است ولی قوماندان احمد شاه مسعود نیست. شب  

ی که برای تحقیق  های زیادی حرف او را کسی باور نمیکرد و چنان شکنجه اش میکردند که هربار 

نصوار تقاضا میکرد و نصوار را قورت میکرد و    ۀ اقی ها کپـطاق می بردند، از هم اطارا از    او

می گفت که نصوار او را بی حس می سازد و ضربات شکنجه را به همان شدتش حس نمی کند. در  

کوبیدند که  د شاه پنجشیری بیچاره را زدند و  ، آنقدر این احم اق بودمطن چند روزی که در همان اهما

روس ها و نوکرانش از نام احمد شاه  نش زرد و کبود شده بود و یارای صحبت را نداشت.  تمام بد 

مسعود آنقدر ترس داشتند که هر احمد شاه مسعود را که میافتند می زدند و می کوبیدند تا اگر احمد  

شکنجه  . خداوند می داند که چند احمد شاه  را عوضی گرفتند و زدند و  شاه اصلی را به چنگ بیاورند 
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و شاید هم چند تای را  اعدام کرده باشند. تا اگر در بین یکی از این ها احمد شاه مسعود اصلی    د کردن

نجیب بخاطر شیر پنجشیر با پنجشیری ها دشمن بود که    -حکومت شیاد ببرک  بوده باشد.« ؛ »...  

 .   «  ... )!(، پنجشیری ها را میگرفت و به زندان می انداخت فقط بخاطر پنجشیری بودن 

آرایش شده    خزعبالت نامه ای که با زبان لمپن    همان اثـر یا به واقع  1٦٧و 10٨، 10٧)صفحات   

 تاکید ازُدربابایی(.  -است 

هللا کهگدای، که خود عضـو فعال خـاد بوده و در داخل  این چرنـد نامه، یعنی آقای شکر  نویسنده 

ـ اطالعاتی )جاسوسـی( اشتغال داشت )در به فعالیت های سیاسی  پلچرخی، نخست    زندان  زندان 

و  بعد ها عضو  که وی را  از سالها قبل به مثابه  عضو »ضبط احواالت« ارگ شاهی  ی ها  یشعله  

که قبل از زندانی شدن     ،راآن استادان معروف پوهنتون موصوف  و متعاقب    شناختند،  خـاد، می 

ران  افشـا کرده بودند(، مستنطقین و شکنجه گ  ظر داشت،در ساحه پوهنتون تحت ن  استادان، ایشانرا

خیلی ها احمق و کودن وانمود کرده، که گویا احمد شاه مسعود    شرف باخته و وطن فروش خاد را 

ک زندانی هم نام وی از اهالی پنجشیر، تفکیک و شناسایی نتوانسته، و »هر احمد شاه مسعود  را از ی

شکنجه    را که می یافتند می زدند و می کوبیدند، تا اگر احمد شاه مسعود اصلی را به چنگ بیاورند«.  

عبدهللا  ه »قریۀ اوستاکاران کوهستان مشهور ب   ۀ« باشند بچِه سرور»  عبدهللا؛  گرانی مثل قیـوم صـافی

امین  « معروف به »دست دراز»  امیـن  ؛«حمید کومه کتهمعروف به »  حمیـد شتـاب  ؛ «رقصنده

مشهور »،«جالد پرچمی  زرد)برادر  داخلفاروق  آمر سیاسی وزارت  لطیف شریفی    کارمل(؛  ۀ« 

«،  قاسم خان عینک مشهور به »   قاسمهر جالدی جالدتر بود(؛     « )که از شاگرد مستریمشهور به »

رئیس خاد    داکتر کریم بهـا پرچمی رئیس عمومی تحقیق؛    غنی « مدیر قسم سه؛  قاسم کارتونیکیا »

؛ نعیم مومـند و ده ها  ارنوال اختصاصی انقالبیڅ« مدیر قسم سه، بعداً معاون  واسع غفاریپنچ؛ »

ی  دیگر که اسمای این وطن فروشان هـرزه  در نوشته های  اشرف باخته  مستنطق وجدان کشته  و 

طور معروف جنسیت و نوعیت  کـبوتران را در هـوا  تشخیص می  بعدی از این قلم خواهد آمد،  

از آنان،    تب ده ها بار باالتـر و »واالتر«سد به شناخت مسعود  که در مدارج و مراکردند، چه بر

 در خدمت سوسیال امپریالیزم روس قرار داشت.  

ژورنالیست بودنش را در هر کجا پـف می کند و از    ناشر »کاروان« )شکرهللا کهگدای(، که شیپور  

ی خود ساخته اش را  ا»اوسانه« و »سی سانه«    نی بودنش می الفد؛ با دیده درآیی به اصطالح زندا

 . ران می دهد گبه خورد دیاز چشمدید هایش در زندان، وانمود کرده، آنرا به جای واقعیت 

 :   ماهـیــت اصلی مسعـود در نشــرات بـاز تـاب  - ٥
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خان»که    1٣٥2سرطان 2٦کودتای   اریک  «داود  بر  که    ۀ  را  بود  تکانی  نخستین  رساند،  قدرت 

، قبایل، و عشایر کشور را به لرزه درآورد. و پی آمد آن، یعنی کودتای  اقوامهمزیستی باهمی و سنتی  

ط  ، اجتماع نسبتاً آرام و مختله با مجـوز و کمک شوروی پیاده شد ، ک1٣٥٧ثــور  ٧ ننگین و خونبار 

انگیزی بر   تـرک و درِز هـول  ابعادش  تمامی  داد، که در  را چنان تکان های شدید و وحشتناکی 

داشت. از همپاشی وحدت نسبی اقوام آغـازیدن گرفت. نفاق و شقاق، شقاوت و عداوت، کشت و  

 کشتار، جا گزین آن گردید؛ و از هر تـرک و درز قبلی خـون فـوران زد.  

این تـرک و درِز خونین را هـزاران بار چاک و چاکتر و خون افشانتر     ،شوروی  ۀگرسن   قوایتجاوز  

علت العلل شد، در نمـایش معـلول  امـر   یت به واقع  گردانید. کودتـاهـا و تجـاوز ارتش امپریالیسم روس 

مدنیت بر    بعـدی، یعنی تهاجـم »اخـوان امریکایی«، )داره های رهـزن وغارتگر، وطن فروش و 

ی ما(؛ و اخـوان روسـی  ا م فروش، قـواد و متجاوز به ناموس هموطنان تیر خورده  انداز، قاتل و آد 

باندی احمدشاه مسعود   ۀ)دار این اجنت    -   جمعیت اسالمی، در مرکز آن »شورای نظار«، به سر 

؛ که  ثـور    ٨( بـه کـابل اسارت کـشیده در  .G.R.U استخبارات وزارت دفاع روسیه  ۀپرورش یافت

یاد  ه  و... کشـور را بدآنـگونه تسلیخ و قصـابی کردند که مثال آنرا تاریخ کشور ما ب   عشایــراقـوام و  

، آنچنـان  زمین سوختـانده شـده را؛ کـه وحدت نسبی و زیسـت با همـی  کلـیه باشندگان این سرندارد 

  چ کشور جهـان در هیـ  دچـار افتـراق و پراگـندگی نمودند، که نمونه آنرا نمی توان در شرایط موجود 

 نشـانی کـرد. 

معنـوی و تمام ارزشهای بـی مثـال تـاریخی مـا، دستان آغشته به خـوِن    در تباهی فرهنگ مـادی و  

دهها هـزار هموطـن بی گناه و بی دفاع ما، یعنی دستان پلید باند جمعیت اسالمی  در مرکزش »شورا  

)که در ریاست خــاد شش آمریت تحقیق  م فهیـم ی سآمریت مسعود و خلف »بی وفایش«  قنظـار« به 

پست مهمی داشت و از همان ریاست به »شورای نظار« فرستاده شد(، کمـتر از حکمتیار، مـزاری،  

 و شرکا نیست .   سیـاف، محقق، خلیلی، مال عمر

حاال خواهیم دید که نشـرات در مورد این قهرمان سنگر دفـاع از منافع امپریالیزم روس؛ به چــه  

 دست یافته انـد:  جی ئنتا 

ی تشنه به کشف نیرنگهای استعمار و امپریالیزم در کشور ما، یکجا می رویم به سراغ  ا با خواننده  

در افغانسـتان « مورخ      .K.G.Bی » نگاهی مختصر به پاره ای از عملکرد های  ا پانویس رساله  
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شتـه اشرا در بار دوم وسیعاً   این رساله بعد از بازنگری مجـدد، نو  ۀ ) قرار معلوم نویسند   199٦اکتوبر 

 تکـثیر و به دسترس خوانندگان خواهد گذاشت(. 

نویس رسال نخستین زیر  است:  ۀدر  درج شده  الذکر چنین  بروس ریچارد سن ژونالیست    »  فوق 

افغانستان از دوازده سال باینطرف در جراید و مجالت امریکایی به    ۀ امریکایی که مقاالت او در بار

»مجله آیینه افغانستان« نیز آنرا نشر نموده است، بعد از فروپاشی شوروی، وی    طبع رسیده است و 

مناسبات    ۀ در بار    .K.G.Bشتها و اسناد اد چندین بار به روسیه رفت و در یکی از سفر هایش یاد 

به   امریکا  یونورستی »هـاروارد«  در  و  آورد  امریکا  به  باخود  را  ها  با روس  شاه مسعود  احمد 

ـه کرده و برای نشر به دسترس »مجله افغانستان« گذاشت، چنانچه قسمتی از مقاالت  انگلیسی تـرجم

  – 1٦»آیینه افغانستان« )بخش انگلیسی( نشـر شد. در قسمت آخر آن )صفحات   29موصوف در شماره 

پل باالی دریا پنج که در اشکاشم در   " ( چنیـن آمده است:    1992اپریل   1٣اصل راپور مورخ   1٨

بدون شبهه حیثیت طفل مولود تصورات نظامی شوروی    ،ن به شوروی جریان دارد سرحد افغانستا

ساخته شد، سپاه قوماندان احمد شاه مسعود دفعتــاً صلـح را    19٧9را دارد... این پـل در اخیر سال

تعداد کثیری اسیران جنگی شوروی در سپاه مسعود خدمت می    1٧با این پـل آورد. عنوان صفحه

بادیگارد های شخص مسعود عسکریست از اوکراین شوروی بلوک مشر سابق    و یک نفر از  کنند 

اسـناد  و فکـت هایی    .K.G.Bمسعود با    ۀقـوای هوائی که اکـنون »مسلمـان« شده است، در رابطـ

 زیادی در اخبار و جراید منتشـر شـده؛ به مثل... ".  

 ...  مروری بر مجله آیینه، کتاب غوربندی، مصاحبه شکورزاده و  -٦

)شماره  افغانستان  آیینه  بار٤٦و  ٤٥،  صفحات  199٥مورخه  ٤٥مجله  در  بزرگ«    ۀ (  »مسعود 

که در ذیل توجه تانرا به آن جلب مینمایم:  " جهانگرد خبر چین ما... از اروپا... خبری    مطلبی دارد،

هنوز حفظ  خود را   ۀوی گفت: این اخبار که فعال از جوش افتاده، ولی مز، با خود آورده است که...

معلومات خودش را     ۀ که می گفت: خالص  هن یک کمونیست کابلی بیرون کشیدم کرده است، من از د 

جنرال روسی    کو اخذ  کرده است، ارائـه میدهد.توأم با آنچه از مالقات با یک جنرال روسی در مس

نمی بردیم؛    به کمونیست شکست خورده کابلی اظهار نمود: ما احمد شاه مسعود را نه تنها از بین

بلکه او را تقویه هم می کردیم، زیرا وی نفـــر خود مــا بود و پالن دوم این بود که اگر نجیب سقوط  

حکمتیار    ۀ در حقیقت ما با دار و دست  س اینهمه جنگها برای چه بود؟ ، پکند، مسعود جایش را پر نماید 

ولی    ، سطح کشور می جنگیدیم  بسیار جاه طلب و انتقامجو است در   که خیلی متعصب و کهنه خیال و 

با مسعود جنگهای تاکتیکی داشتیم تا شخصیت او به حیث یک قوماندان سر سخت بیشتر تبارز کند  



 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

)منظورش از جنگ های تاکتیکی، مانور هاییست که هدفش بر انداختن حریف نباشد( ما پذیرفته  

ابطه غیر مستقیم ایجاد نماید.  زیادی از کار مندان امنیت دولتی ر  ۀبودیم که احمدشاه مسعود با عد 

به معاون اول ریاست    ، تمام راپور هاییکه توسط اعضای خاد به ریاست  هفت تسلیم داده می شد 

بیروی سیاسی  فرید مزدک عضو  )برادر  بود  پنجشیر  اهالی  از  که  دولتی  رئیس سازمان    ،امنیت 

ه  راپور ها را تلف کند... بجوانان، معاون حزب وطن( تسلیم داده می شد و او وظیفه داشت که این 

یاد دارید که داکتر منوکی منگل، کارمند امنیت دولتی که یکی از دوستان نجیب بود، به دستور ما به  

پنجشیر اعزام شد تا با مسعود و رفقایش کمک کند، ولی ظاهراً اعالم گردید که وی توسط مسعود  

ما به   به کمک شوروی آزاد نمود و گروگان گرفته شده است. مدتی بعد دولت کابل منوکی منکل را

همین بهــانه، پــول گـزافی به مسعود فرستادیم . دهها کارمند مهم وزارت امنیت دولتی گاهگاهی به  

معلوم الحال )معاون     K.G.Bهمین شیوه توسط مسعود گروگان گرفته می شدند. عبدالحمید محتاط  

 حمد شاه مسعود تماس بعمل می آمد. رئیس جمهور( عضو ارتباطی بود، که به وسیله او با ا

مخصوص نزد مسعود برود و ضمن مالقات  ۀ  ( به وی وظیفه داده شد تا با طیار 1991باری)درسال 

به وی اطمینان دهد که فعال کرسی وزارت دفاع برای وی محفوظ است. احمد شاه مسعود در ختم  

ظریفی را به محتاط اهـدا کرد  که محتوی حمـایل گردن زمـرد بود و    ۀمالقات و هنگام وداع، جعب 

ناچیز را از طرف من به ینگه    ۀیلیون ها افغانی ارزش داشت . مسعود برایش گفته بود: » این تحف م

بعد از ام بدهید .« ) ینگه اش یعنی خانم عبدالحمید محتاط !( سقوط    . روی همین ارتباط بود که 

مین  )حرفهایی هـم در ه  بخدمت مسعود قرار گرفتند   اعضای خاد )به استثنای پشتون ها (نجیب،  

جریده مجـاهد ولـس، تحت نـام »دست    199٣ماه مـی و جون سـال    ۀیـن در شمارمورد بقلم آقای بـرز

K.G.B.     در درون خـورجیــن جمعیـت درمـانـده« منتشر شده است(  بعد از سقوط نجیب، حکومت

ع تعیین شد.  بدون جنجال به دست مسعود افتاد و طوریکه شاهد بودیم، متعاقباً وی به حیث وزیر دفا

همانگاه یک تن از ژورنالیستان تاجکستان در نخستین مصاحبه با احمد شاه  مسعود گفت: »اطال ع  

داریم که شما با یکعده از جنراالن روسی ارتباط داشتید.«  مسعود اعتراف کرد: »... بلـی ... آنان   

ن افغانستان منتشر گردید.(  ی بمن می دادند!« )این اعتراف رسماً از طریق تلویزیومعلومات بیشتر 

شاید آقای مسعود تصور می کرده است که این اعتراف صریح، ذهنیتی را تولید خواهد کرد که گویا  

)حتی( جنراالن روسی اجنت و سر سپرده و جاسوس او بوده اند! عجب زمـان اییسـت!  ناگفته نباید  

 ه می شد. ". رفت که جمعیت  مربوط به  مسعود، به نـام »زاغ سفید« نامید 
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بر جمله ای از متن فوق مبنی بر: »... روی همین ارتباطات بود که بعد از سقوط نجیب، اکثر  

 می با یست درنگ کرد.   نها( بخدمت مسعود قرار گرفتند «؛ اعضای خاد )به استثنای پشتو 

ای  از آغازین روز ه « در مورد  انتقال اعضای خـاد به داخل جمعیت ربانی ـ مسعود  )بـرزین»

 به وضاحت روشنی انداخته است. تشکل این  باند منفور( 

این قلم، نیز بر این واقعیت تأکید می ورزد که نیروی های مخفی خـاد )همچنان تشکیالت ماقبل   

نـه تنها به درون جمعیت اسالمی؛ بلکه )بدون استثنا(  به   در یک جنگی بی رحمانه و پنهانی،  آن(،

،     .G.R.Uو     .K.G.Bتوسط    ، از همان  اوایل تشکل آنها،ورویداخل سایر تشکیالت ضد ش

هر گاه جریان انتقال؛ کـند و یا تنـد می بود؛ ولـی توقـفی در آن به مشاهده نمی    انتقال داده شدند. 

 رسید.  

مخفی و نیمه مخفی،     های    ملی«، سوسیال امپریالیزم روس بیشترین نیرو   ۀ لح قبل از پروسه »مصا 

مبنای تعلقات ملیتی، قـومی، زبـانی، منطقـه ای و... ،    یعنی مزدوران  خادی و غیر خادی اشرا بر 

، تنظیم ها، سازمانها و  ساخته شده به داخل احزاب   تقسیم بندی نموده، آنان را از طریق کانالهای قبالً 

عمدتاً به داخل حزب اسالمی حکمتیار خون آشام و باند  اعضای پشتـون تبار خـاد،    تاد. . ؛ فرس.. 

جابجا شدند؛ همانطو  ، و...  فروخته  وجدان  نیرو سیاِف  که  خـاد،   ری  توسط    های  سازمانداده شده 

وحدتی    و... ،  در درون بانــد وحـدت، یعنی در پهلوی  سلطانعلی کشتمند و برادرش اسد هللا کشتمند 

  ه های وابسته به »واواک« جمهوری اسالمی ایران خزیدند. و خادی های ازبک زبان افغانستان همرا

که زیر پوشش ازبک های افغان درخـاد و در زندان های    با ازبک های فرستاده شده از ازبکستان 

دالحکیم  نظارت  عب  نهاد های وابسته به آن فعالیت می نمودند در زیر   دولت دست نشانده و سایر 

؛ موضع  تم و شرکای پرچمی و غیر پرچمی اشبعداً در زیر دامن خونین قصاب مشهور دوس   ، شرعی

درافغانستان «، در       .K.G.Bگرفتند. به قسمتی از» نگاهی مختصر به پاره ای از عملکرد های

 همین رابطه  توجه کنیم:  

از  اساساً    » امپریالیزم روس  دموکرات سوسیال  تشکل »حزب  ترین   سر  یک خلق«  اوایل    سپرده 

که مزید بر  اقوام مختلف کشور بودند، توظیف کرده بود،  را که منصوب به    مرکزی اعضای کمیته  

موزش خود شان  و یا  کشور، در حوزه های تحت پرورش  و آ  و جذب افراد از اقوام مختلف جلب  

دید    ۀمجزا از حیط  ی خود شانراا حزب،  فقط افراد قابل اعتماد از اقوام منصوبه    مسئولین  سایر

سایراعضای حزب، حتی اعضای بیروی سیاسی ، به طور کامالً سری و مخفی  سازماندهی نموده،  

سیاسی آنانرا صرفاً  به اعضای رابط خود، که عناصری به    -گذارش فعالیت های  استخباراتی  و
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 ً  غیر حزبی بودند؛ بدهند... . شماری از این افراد  دسته بندی  شده، بعد از تجاوز  ظاهر عادی و اغلبا

 .   «شوروی به کشور،  بدنه  اصلی خـاد را ساختند ... 

بایست تذکار داد که امپریالیزم روس در جابجایی نیرو هایش به داخل تشکیالت فوق بر مبنای وجوه  

داری  د علل سیاسی  از همگونسازی مطلق این نیرو ها خومشترک اتنیکی، زبانی و منطقه ای  بنا بر  

ی؛ مثال دری زبانان اشرا به داخل تشکیالت پشتو زبانان و بر عکس  می نمود، و شماری از اجنت ها 

فرستاد؛  در رابط   آن می  که  تباری  پشتون  پیلوت  آن  مثل  در سال     ۀ به  اسالمی     1٣٥9جمعیت 

« پشتون تبار،  مجبوریا آقای »  می به آن اشاره شد( و»گرفتار« شده بود )که در بخش جمعیت اسال

گالب زوی در    ۀپیلوت  تحصیلکرده در شوروی، و یکی از صاحب منصبان بلند رتبه  وزارت داخل

در همین رابطه »محکوم« به   سال    20درون باند ربانی ـ مسعود فعالیت مینمود )موصوف بعداً 

ری زبان، صاحب منصب، پیلوت تحصیلکرده در شوروی  ، د میر انجام الدینزندان گردید(، و یا آقای  

)نامبرده در زندان  پلچرخی  »بالک... منزل اول« می گفت: » من دارای  تجربه یک هزار ساعت  

ریاست    ۀ « هستم ...«(، موصوف دو بار در دور  MIC 21پرواز تمرینی در طیاره جیت جنگی» 

بار سوم توسط دولت تره کی ـ امین    د. وجمهوری داود خان در زندان دهمزنگ »محبوس« شده بو

( سال   20قید  شد. بار چهارم به خاطر عضویت فعالش در باند رسول سیاف »محکوم« به بیست ) 

ثور منحوس،حبس   بعد از هشت  آدمکشان حرفه ای    گردید. وی  قدرتمندی شد در »دولت«  فرد 

 : ل وانفعاالت سیاسی استخباراتیکاوش و پژوهش این قلم در زمینه، بر فع »اخوان« )بنیادگرایان(. 

»پلچرخی«  درون و...(  1٣٦0و 1٣٥9)سالهای    سیاسی  زندان  متراکم  بسیار  محراق    - )این 

استخباراتی  و اجتماع متشکل از  زندانیان منصوب به تمامی ملیت  ها و اقوام کشور، به شمول  

جواسیس خارجی(  استوار می باشد که  این خود بازتابی بـوده از رخداد های نظامی ـ سیاسی ـ  

  Diplomatین رابطه به گذارش مجلـه  استخباراتی داخل و خارج کشور در آن ایام. خوب است در هم

توجه نماییم :     ٣0مجله »پیام زن« صفحه   ٣٨شماره    ۀمندرج  199٤_1٣٧٣ـ عقرب   ٣٨شماره  

پـنج خــاد به حزب اسالمی حکمتیار پیوست، نیروی حزب دموکراتیک خلق افغانستان    ۀ »تمام شعب

 . را در یـورش به کـابل کمک می نمود« که به حکمتیار پیوسته بود او

 (  توجه کنیم: ٥٦٧حال به راست و دروغ جنرال عظیمی در کتابش  )» اردو و سیاست« صفحه   

مزدک با احمد شاه مسعود ارتباط    » نجیب هللا گفت که من خبر دارم که عبدالحمید محتاط، کاویانی و

ه داشت  امیر محمد از سالها قبل با مسعود رابط  رالدارند «؛ » آمر سیاسی گارنیزیون کابل تورن جن
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سئول سیاسی و  و ما از این موضوع بی اطالع بودیم همانطوری که نمی دانستیم  دوکتور عبدهللا م

 جنرال لطیف خود مان است«. )!؟(  سخنگوی مسعود برادر

گفته اخیر جنرال عظیمی در مورد به اصطالح عـدم آگاهـی نجیب هللا از ارتباط امیر محمد و لطیـف،  

که غرض مشوب ساختن ذهنیت کاوشگران    با »مسعود قهرمان« و عبدهللاجنرالهای بلند پایه وی  

مورد قبول این قلم نیست؛ زیـرا که نجیب خـود  ،  مسایل امور سیاسی افغانستان درج کتابش گردیده

لق، پیچیده  و درهم تنیده  در این مناسبات بسیار مغ  .K.G.Bیکـی از اساسی ترین سیـخ های بـافــت  

ش به درون »نهضت  و نفوذ    .G.R.Uمخفیانه همپالکی اش یعنی مسعود با    ی از روابطبود، و 

جوانان مسلمان« )در آن سال هائی که مسعود ظاهراً محصل فاکولته انجنیری بود... ( نیز اطالع  

یعنی پدرش    داشت. مغز متفکر خاد ) این پرورش یافتۀ مشهور ترین » ضبط احواالت« دربار ،

صدارت و جمهوریت    بوده، و در هر دو  دورهداود    طرفداران سردار  که از  اخترمحمد احمد زی

آنکشور به نفع روسها  داودخان، درنقش وکیل التجار افغانی مقیم پاکستان به کار و بار استخبارات در  

با خبر  اشتغال داشت  (، نمی توانسـت که از مجموع روابط اعضای بلند مرتبه حزبش با مسعود؛ 

 نباشد. 

ستراتیژیک نظامی شوروی  نخست پالن     ۀمرحل  یرک و محیل خـاد، فقط از پیاده کردن بسیار ز   جـالد 

ستراتیژیست های نظامی روس،  توسط هم مسلکش )مسعود(، آگاهی کامل داشت، یعنی می دانست که  

مسعود را منحیث دیـده بـان  و محـافظ  منـاطق  مهـم سـوق الجیـشی افغانستان؛ همینطور غرض  

 گمارده است.   ، استخباراتی؛بسا مسایل مهم سیاسی  جنگ مقاومت وهای رزمنـده  سرکوب نیروی 

نجیب؛ امـا به فاز دوم این پـالن تـوجـه نکرده بود، کـه روزی خـودش بـرای استعمار روس بی  

ی عـزام )» بهتر از  ا مصرف و بی ارزش خواهد شد و به جایش )»رهبر افسانوی«(، یا به گفته  

در اثرش    غوربندی .  و ضد الحاد شوروی« خواهـد نشسـت   یک »انقالبی مسلمان ناپلیون«(  در نقش  

( مینویسد: » فرید احمد مزدک  122)صفحه   »نگاهی به تاریخ حزب دموکراتیک خلق افغانستان« 

از تریبون عالیترین مقام حزبی به صورت سازمانیافته در این شبکه کار میکرد )شبکه ضد نجیب(  

و راپور های ملکی را  یار محمد    و تمام راپور های فوق العاده محرم نظامی را توسط برادر خود 

 ه مسعود می گذاشت«. خودش طبقه بندی نموده بصورت منظم بدسترس احمد شا

غوربندی از طریق تیلفون از مزدک می پرسد: » از نقش خود که در سقوط نجیب هللا و حاکمیت  

مزدک با بیشرمی، می گوید: »من منکر نقش خود در    ته اید، چه پاداشتی گرفته اید؟«، حزب داش

 را کردم« .   نیستم چون مخالف وی بودم این کارسقوط نجیب هللا  
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از تصمیم آمرین روسی   .K.G.B  می پردازم، که چرا مزدک این اجنت معلوم الحال به این ن     

به جای آن، نقش خود را در »سقوط« جالد خاد و    نجیب، دم نه زده،اش در به اصطالح سقوط  

که غوربندی در    ی نکته مهمرئیس دولت پوشالی )»مخالفت سیاسی«( وانمود کرده است؛ ولی به  

 کرده؛ مختصراً خواهم پرداخت.     تمرکز ن  کتابش، روی آ   11٦صفحه 

ی آنرا یاد آوری نموده  ا»پنـج نیروی متشکله«    ی در تشکیل گنگره حزب منصوبه اش، غوربند  

است. اینک سه نیروی متشکله کنگره حزب منفورش را، که در متن آن مسائلی نهفته است، در زیر  

 با هم یکجا مطالعه می نمائیم: 

بریالی اهداف و سازمان های کامالً جداگانه ای داشت و پابند کدام دستور  تشکیالت مخفی محمود    -١

 و فیصله نجیب هللا نبود )نقل به مفهوم(. 

» نیروی دیگری که در داخل حزب )حزبک( جداگانه ساخته بود مربوط به نجم الدین کاویانی    -٢

»شورای نظار«    ۀ ایشان اعضای مخفی جمعیت اسالمی و مربوط به شاخ و فرید احمد مزدک بود.  

   ره قبالً فق. نقش خائینانه ایشان در سقوط حاکمیت حزبی به کسی پوشیده نیست «. )به این    آن بودند 

 هم اشاره شده است( 

آقای کشتمند   - ٣ به  نیروی سوم مربوط  ب  ۀ کنگر  ۀ گردانند   ،»  وابسته  فاسد  بود.  ه  بیروکراتان  وی 

دوم حکومت برطرف گردید، از حزب و دفتر سیاسی آن استعفا داده    ۀشتمند زمانیکه بعد از دورک

ائتالف شمال را  و برای تحکیم آن سعی نموده و  شرمسارانه گفت به حزب وحدت تعلق فکری دارد 

 « )تأکید از ُدربابایی است(.  بر حق میداند.

که یک تن از اعضای مهم کمیته مرکزی »حزب دموکراتیک خلق« بود، با خشم و نفرت    غوربندی 

یعنی نجم الدین کـاویانی و مـزدک   کشیده است،    از عمـق قضایا درون حزبـش بیـرون را    راز مهم  دو  

ای نظـار «  به مسعود یاری می رسانند و عضویت  شانرا به  آن  به طور سـری در تشکیل » شور

 نهـاد،  به خود تبریک و تهنیت می گویند.  

نمایانگر آن است که شوروی به گـونه    این عمل، ی کامال سـری و پوشیده، بخشهای بسیار  انیز 

دموکراتیک  حساس و مهم نهاد های سیاسی، بویژه اطالعاتی، قسماً نظـامی )اعم از ملیشه »حزب  

حزب خارج ساخته، آنها را در قالب »شورای نظار« قرار داده، و به    را از چهار چوب آن   خلق«(

 تبعیت از »پارتیزان مسعود«؛ فرمان می دهد.  

ی  ا که سلطانعلی کشتمند نیز بر مبنای همین پروژه    در تبیین نیـروی سـومی، این مفهوم شفافیت یافته 

   ، استحاله نیـرو ها )پیوست اعضای رهبری »حزب دموکراتیک خلق« به »حزب اسالمی« حکمتیار
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  خلیلی و باند سیاف و   -ربانی ـ مسعود؛ »حزب وحدت اسالمی« مزاری ـ محقق    جمعیت اسالمی

به مثابه    که در آینده نزدیک  را  »مسعودبزرگ« آنها (، در چوکات »ائتالف شمال« رهبری  امثال  

بود  در نظر گرفته شده  نشانده  دولت دست  تا  -صور اسالمی  داخل  ئ مورد  به  دهد. و  ید قرار می 

اسدهللا کشتمند رئیس خــاد... ،    برادرش،   ها قبل شماری خادیها از مثلث ال  »حزب وحدت«،  که س

جا به جا شده بودند؛    آن حزب نفوذ نموده و خودش در  ی  ا واسیس کامالً مخفی و تربیه شده  و ج 

»شرمسارانه« می خـزد. همانطوری که گلم جمع دوستم،  این فرد مورد اعتماد جنرالهای وزارت  

  دفاع شوروی، صراحی اطاعت از نجیب را به سنگ اسالمی می کوبد و از جانب اجنت قدیمی و 

.، ارتقای مقام می یابد. به حج می  »خالد بن ولید« و..    ۀ چند بعدی )صبغت هللا مجددی( به درج

با تمام  نکبت و گندش،    یا جنرال »تنـی« که   با آب زمزم »غسل تعمید« می گیرد. و  رود، و 

امیر حزب اسالمی    رقص کودتایی  بی عار می سازد، تا در  ای حکمتیارخود  را زنگ پ  )ظاهراً(

 علیه جالد خاد،  شرنگ و ترنگی از وی نیز به گوشها برسد. 

 

 ایان قسمت پنجم پ 

 ادامه دارد...

           


