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 اخالل در تکوین یک پروسه مقتضی به فساد است
 

 بخش دوم
 

نظر  مردم غزنی را ازین قوماندانان آزادیخواه مختصر مکاتبه ای ب ل زیر همین عنوان بعد از مقدمه  در بخش او

گذشتاندیم و نیک مالحظه نمودیم که دستهای ناپاک مغرضین بیگانه در این پروسه  عظیم ملی دخالت نداشته و 

مردم بین خود برادروار مسایل مغلق قیام ملی خویش را علیه  دشمنان خارجی و داخلی ای خاک و مردم شان 

 فصل و حل می نمودند.

رخه  نامه  تفقادر موکه ند خوانندگان دقیق ما ملتفت شده باش مطمئنم  و قید گردیده 6/8/1358اول در اجالس مو 

مذكور تلف وضایع میشود و یا مرمي هاي آن بمصرف میرسد  درین صورت اگر اسلحه   ...نگاشته شده است :

درصورتیكه این اسلحه به پول شخصي این گروپ خریداري شده باشد جبران به آن جبهه مربوطه پرداخته 

 .. .میشود.

ما می بینیم که این ملت غیور و سلحشور یک بخش سالح و مهمات مورد ضرورت خودرا به پول ریزش شده  

، حراست از نوامیس ملی و نجات دین وطن خریداری می کردند و برای آزادیافغان مردم فقیر و بی بضاعت 

 خود قربانی می دادند.

نسبت به ی با من در تماس شده و شکایت های خودرا در زمان اقامتم در پشاور چندین تن از قوماندانان جهاد

و تنظیم ها منحیث گروه رابطه با مجاهدین، رایگان احزاب  بهیکه حکومت پاکستان پرداخت قیمت سالح ومهمات

روز ُگمی کرده تا تیکه داران و داشتند که ماه ها در کوچه های پشاور می و اظهار سر داده  کرد،توزیع می 

و غدودی را به دست زات مجاهدین داخل کشور اگر از گارهبران! از پول پیش پرداخت ما برای تجهینمایندگان 

آورده بتوانیم و با وجود آن دعای َسر شان را کرده به وطن برگردیم، لیک این آرزوی کوچک ما نیز نارسا بوده 

سالح ومهمات  و فروش امله خریدنا گفته نماند که این مع د.یصدای عذر و زاری ما به جایی و مرجعی نمی رس

 بیشتر به سه تنظیم بنام ملیگراها رابطه داشته و در بین احزاب تندرو اسالمی کمتر موجه بوده است. 

به اصل که در باره مداخله و تخریب بیگانگان در روند  این موضوع حیاتی و بحث را کنار گذاشته بر می گردم

 را روی اسناد عرض کرده بتوانم.بعضی مطالب تا مبارزات ملیون افغانی، 

راپور آقای نجیب هللا شاهی را که یکی از اشخاص وارد در بین موسپیدان با نفوذ مربوط غزنی می دراین بخش 

داخلی مردم هزاره جات در منطقه و نفوذ تخریب کننده آخوندهای  وانندگان می گزرانم تا از جریانباشد از نظر خ

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Mayar_E/mayar_e_as_ekhlal_dar_takween_yak_prossa_mokhtasy_ba_2.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Mayar_E/mayar_e_as_ekhlal_dar_takween_yak_prossa_mokhtasy_ba_2.pdf


  

 

 

  10از 2

 spineghar@gmail.com و یا  info@arianafghanistan.com : مقاالت ارسال برای ما با تماس

. دده، تا امروز مستحضر گردیده بتوانینآشان در قضایای افغانستان در همان زمان و کردن و جای پا پیدا ایران 

البته این راپور جوابگوی جمله مداخالت ایران در افغانستان نبوده، لیک میتوانیم اینرا منحیث مشت نمونه خروار 

 نامیده  و در چوکات ابعاد وسیع در آینده مطالعه نمود.

 301 -290این کمینه مراجعه نموده و راپور محترم نجیب هللا شاهی را از صفحات بازهم به سراغ همان اثر 

 ده از نظر خوانندگان گرامی می گزرانم: قیام ملت افغان( اقتباس کرسوم )جلد 

بین هم تبادله گردیده  م1980 سال اواسط مکاتبات مجاهدین در ندگان گرامی توجه خواهند نمود در مدتیکهخوان

ده، لیک نفوذ ایران را با این شدت و سرعت چنان چشمگیر چند ماه سپری شو سه سال  تقریبا  راپور بعدی  حو شر

آخوندهای ایران  دستبازی های  م بایست تعجب ننمائیم که چرا و چطور 2015می بینیم که امروز از دید سال 

 . دیده استتماعی و سیاسی افغانستان به این سرحد دخیل گردر سرنوشت و ساختار اج

 اینک یادداشت همان روز و راپور:

 پشاور -صبح 7.00ساعت 5-7-1984

آقایون نوروزعلي ولد فقیرمحمد از ولسوالي ورس، محمدامیر بیگ ونجیب هللا شاهي نزدم آمده و راپوري مفصلي 

 :با متون ذیل برایم دادند

 بسمه تعالي

ین انها و موقف فعلي سید جگرن و بهشتي و موقف خو محترم آقاي مایار: ازینكه در مورد ایدیولوژي نصري » 

 .در این زمینه تا جاییكه معلومات دارم شمارا درجریان قرار میدهم ء  طالب معلومات شده بودید بنا

نام شباب الهزاره پایه ریزي گردید بعد ازمدت كم كه از دوران فعالیت ه حزب نصر براي اولین مرتبه در عراق ب

یست بودن آن نزد علما تثبیت و بعمل كرد و نشراتي كه از جانب شان پخش گردید كمون آن سپري گردید نظر

علیه آن مجالس خطابه ها آغاز گردید كه در نتیجه فعالیت آن در حوزۀ علمیۀ نجف ممنوع گردید، اما در باطن بر

ۀ از اعضاي شباب الهزاره این مفكوره و در ذهن بعضي از اعضاي آن باقي ماند. بعد از آغازانقالب افغانستان عد

در رابطه با سپاه پاسداران ایران بنام سازمان نصر افغانستان ایجاد گردید كه كم كم اعضاي این حزب رسوا در 

 .بین صفوف مجاهدین افغانستان رخنه كردند كه در نتیجه وضع فعلي و كشتار بیرحمانه توسط شان بمیان آمد

 :استاما ارتباطات و عملكرد شان ازینقرار 

كرد، مخصوصا  مهدي هاشمي نژاد داماد منتظري  شدت پشتیباني ميه سپاه پاسداران ایران ازین حزب خونخوار ب

 منصبان طراز اول سپاه بود هم از نگاه مالي و هم از نگاه تسلیحاتي این سازمان را تقویه مي كه ازجملۀ صاحب

ید و اسناد شان بدست مقامات دولتي افتاد و نظر بهمین نمود. تا زمانیكه حزب تودۀ ایران توسط دولت متالشي گرد

اسناد همین مهدي هاشمي نژاد یكي از اعضاي فعال حزب توده  بوده كه در سپاه پاسداران نقش بزرگي داشت. 

تعقیب دستگیري هاشمي نژاد ه موصوف از طرف دولت جمهوري اسالمي دستگیر و تا كنون محبوس است. ب

زودي دوباره مورد پشتیباني و اعتماد سپاه ایران قرار گرفت. پس معلوم است ه ولي ب موقف نصر متزلزل گردید

دهد و بعضي از اعضاي سپاه مانند  كه توده یي هاي كه در بین سپاه است این متحد خودرا به آساني ازدست نمي

داخل مملكت نیز خلقي  اكبر پاریزي، كامران، احمد صفاچي و شوراي ارتباط و تعلیم نصریها را بعهده دارد. در
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را شناسایي دارد از جمله همكاران نزدیك و مشاورین قابل اعتماد  شناخته شده و مشهوریكه تمام مردم آنها یها

 .نصریها است كه بطور نمونه میتوان از بعضي ها نام برد

یده  كه صغیر یكنفر ضابط خلقي مشهور كه در دوران حكومت یك سالۀ خلقیها مرتكب هزاران جنایت گرد -اول

و كبیر دایكندي انرا میشناسد در آغاز انقالب توسط مجاهدین دایكندي دستگیر و بعد از مدت كوتاه حبس توسط 

صادقي از دایكندي رها گردید و اكنون اختیار همین صادقي جنایتكار بدست موصوف است و تمام جنایاتي را كه 

 .م نیستبه خاطرنام مذكور  سفانه فعال  ءور همین ضابط است. متادسته شود ب صادقي مرتكب مي

خون ه ارباب موسي از پنجاب كه دوپسر و یك نواسه مذكور از جمله خلقي هاي سرسخت بود و دست شان ب -دوم

كسي پوشیده نیست. پسر ارشد ارباب موسي مذكور در  صدها جوان مسلمان آلوده بوده كه این عمل شان نزد هیچ

ي دولتي تا مركز بامیان آورده شد و هدف از آوردن آن ایجاد جبهۀ ملي پدروطن سال دوم انقالب توسط تانكها

 هتعقیب آن راپوري از مجاهدین در كابل مواصلت كرد كه موصوف به بود. وقتیكه موصوف به پنجاب آمد  ب

تا  این راپور مذكور از طرف شورا حبس گردیده خاطر فعالیتهاي ضد اسالمي  به هزاره جات آمده كه نظر ب

وساطت نصریها از حبس رها گردید و ه كیفر اعمال خود برسد. اما بعد ازمدت كم مذكور به بعد از محاكمه ب

ول ولس باشد و فعال   لیدران نصر مي حال یكي از جملۀ تقریبا   والي پنجاب است و نام بعد از سقوط شوري مسو 

 .اردوي خلقي صاحبمنصب استباشد. یك برادر و یك پسر عینك فعال  در  عینك ميمذكور ناصر

قابل تذكر میدانم كه قبل از سقوط شوري و جبهات نصر در منطقه گرماب لعل در حال جنگ بود چندین بار 

مركز ولسوالي ه جبهۀ شوري از طرف دولت بمبارد گردید و بعد ازآنكه جبهۀ شوري از گرماب رانده شد و ب

ات مالي زیاد كم و تلف نسبتا  والي بمبارد گردید كه تلفات جاني لعل و سرجنگل متمركز گردید چندین بار مركز ولس

شود همه را  در قبال خود داشت. این بود مشت نمونۀ خروار لیكن موارد زیاد ازین قبیل موجود است كه نمي

 .تذكر داد

 هدروضیعت فعلي موقف جگرن و بهشتي بسیار نامناسب است، زیرا در هنگامیكه بهشتي كانترول تمام هزار

دست ه تا اینكه باآلخره از دست آنها شكست خورد و تمام مناطق ب هرا پرورش داد جات را بدست داشت نصریها

نصریها افتاد. اكنون ولسوالي ناهور نیز تماماَ زیر كنترول جگرن نیست، زیرا دو منطقه بزرگ ناهور كه بیشتر 

د حسین ناصري است كه مذكور نیز از جمله گیرد تحت كانترول شیخ محم ازنصف ولسوالي ناهور را در بر مي

. درحال حاضر جگرن و است سپاه ایران بوده و غرض صدور انقالب ایران سال گذشته به هزاره جات آمده

كنم بیشتر از یكماه دوام نیآورد. گرچه جگرن نزد ملت محبوبیت دارد اما  د كه فكر مينبهشتي حالت دفاعي دار

بهشتي  -كند، چون جگرن  ت منفور است بآن لحاظ كسي پشتیباني ازایشان نميیكه بهشتي سخت نزد ملبه خاطر

سازد علت نفرت مردم هم همین است ومردم از بهشتي نفرت دارد كه مذكور سبب تسلط  را ازخود دور نمي

نصریها گردیده است. بهشتي ناداني وي و هراسیكه از ایران دارد در مقابل نصریها اقدامي كرده نتوانست و 

 .موفقیتهاي نصیب نصریها گردید

mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
mailto:spineghar@gmail.com


  

 

 

  10از 4

 spineghar@gmail.com و یا  info@arianafghanistan.com : مقاالت ارسال برای ما با تماس

عداد میان آمد در ابتدا یك ته بعد ازآنكه شوراي انقالبي اتفاق اسالمي افغانستان تحت رهبري سید علي بهشتي ب

شوري خیلي  ضویت شوري انتخاب گردید كه واقعا  عه اشخاص با تجربه از جمله سران قوم و دانشجویان  ب

موفقانه رو بپیشرفت بود و از پشتیباني مردم اعم از خوانین معلمین و سایر مردم برخوردار بود وحتي بعضي 

 .برادران ازبك و ایماق همبستگی شانرا به شوري اعالم ونمایندگاني از طرف مردم ایماق به شوري فرستاده شد

دید مگر بهشتي از محبوبیت شوري سوء استفاده گر چون وچراي ملت سبب گسترش نفوذ شوري مي اطاعت بي

قدرت شخصي خود میافزود. هرقدر كه بهشتي به نفوذ شخصي خود میافزود بهمان اندازه از ملت فاصله ه نموده ب

از جمله نمایندگان منتخب ملت را موقع  هداد كه خالف ارادۀ مردم بود گرفت زیرا بعضي كارهاي انجام مي مي

یل جهاد مشوره نموده  وبعد از غور و مداقه به تصویب رساند. نظرات شخصي خودرا كه داد تا روي مسا نمي

. چون یك تعداد افراد نادان  می نمودتحكیم موقعیت شخصي خودش بود بر مردم تحمیل  به خاطر به نوعیآنهم 

وري نیز رئیس شفرمان بهشتي بودند. ه دانستند گوش ب كه از انقالب جزء تفنگ و حكم رئیس چیزي دیگري نمي

اینكه تفنگدارانش كه همه بیسواد و نادان بودند از دستورش بهتر اطاعت نمایند كدام ضوابط و كانترول  به خاطر

بر آنها نمیكرد بنابر آن زمینه براي بي بند باري و ظلم مساعد گردید. اعتراضات نمایندگان ملت و غیره بزرگان 

رسید. این مسایل سبب دلسردي ملت گردیده وآن  جایي نميه ب نددقوم كه عواقب عملكرد بهشتي را درك میكر

خودهارا از شوري دور ساختند تا در آینده شریك  به نوعیعده نمایندگان كه ازین طرز كارخسته شده بودند 

 .جنایت نباشند

كردند  يم ازجانب دیگر نصریها كه سخت در شوري نفوذ كرده بودند از اعمال نادرست بهشتي تقدیر و پشتیباني

تا بتوانند فاصله بین شوري وملت را توسعه بخشند كه این عمل نصریها یگانه عمل موفقیت شان بود. چیزي 

دیگریكه قابل یادآوري است ترس وجبن بهشتي از جمهوري اسالمي ایران وحوزۀ علمیه قم بود، زیرا نصریها 

و انقالب اسالمي ایران تا ظهور حضرت مهدي  به بهشتي طوري تفهیم كرده بود كه خمیني نایب امام زمان است

خر زمان ادامه دارد بنابر اطاعت ازفرامین امام خمیني واجب است و كسیكه با این انقالب و حكومت جهان آ

ثیر این عقیده بود و نصریهاي زیرك گردد. بهشتي سخت تحت تا   نابود مي شمول اسالمي مخالف واقع شود حتما  

صدا مي ه گوش بهشتي به خوبي درك كرده بود هرلحظه این زنگ خطررا به را بضعف موصوف  این نقطه  

آوردند و هم برایش دیكته كرده بود كه انقالب افغانستان جزء از انقالب اسالمي ایران است و این انقالب انقالب 

 د و از جانبطرف با نصریها درجنگ بو روحانیت است و باید بدیگر اقشار موقع داده نشود. بهشتي كه از یك

ردید. چون ایران خوانین و بزرگان را عمال  دیگر پالنهاي شانرا از طریق شوري یكي بعد از دیگر تطبیق میگ

خوندها كه آساختند روي آن ملحوظ بجزء  را به شعله و خلق وپرچم متهم ميهمه محصلین  دانستند و امریكا مي

كلي از شوري ه دیگر اشخاص فكور و با تجربه را ب خبر بودند كلي بيه داري و روابط اجتماعي ب از مردم

توانستند بهشتي را استعمال و مرامهاي حزبي  آساني ميه تجرید نموده و ساحۀ فعالیت نصریها وسعت یافت كه ب

 .شانرا از طریق خود بهشتي بر ملت تطبیق نمایند
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با بهشتي در جنگ بود از جانب دیگر از داخل شوري پالنهاي  طرفه نصریها كه از یكطرف مستقیما  سیاست دو

اصل ه ساختند شوري را تحت ریاست بهشتي نزد ملت منفور ساختند گرچه ملت هنوز هم ب شانرا عملي مي

 شوري اتفاق احترام دارند. 

المقدور سیس شوري حتي چون در گذشته در مورد عملكرد نصریها وعلل نفوذ شان در منطقه و چگونگي تا  

ه ب شوم و اینك از تحوالتیكه بعدا   يشمارا در جریان گذاشته ایم بنابر آن با ذكر مجدد آن سبب ضیاع وقت شما نم

 .شكست شوري گردیده شمارا آگاه میسازمه وجود آمده و منجر ب

به  لیتواكبر پاریزي از جمله اعضاي سپاه پاسداران ایران كه مسو   -در جوشاجوش جنگ بین نصریها و بهشتي

اواخر تابستان سال  اصطالح صدور انقالب اسالمي را در افغانستان دارد با كسب دستورات جدید از ایران در

وارد هزاره جات گردید. بعد ازآنكه نصریها بهسود را از پیام آگاه ساخت جانب دایكندي حركت نمودند تا  1362

اما وي در ولسوالي پنجاب از طرف  ند،ي اش بسازبه اصطالح اسالم -صادقي نیلي دایكندي را متوجه وظایف 

جرم جنایات خود در ه شوري اعزام گردید. همه انتظار داشتند تا شاید پاریزي به هواداران بهشتي دستگیر و ب

دانست كه اگر پاریزي با نصریها در تماس  جزاي اعمال خود برسد، با وجودیكه بهشتي ميه شوري محاكمه و ب

دانست كه موصوف دشمن قسم خوردۀ شوري ومردم  این راهم مي و نماید كسب مي شود جنگ شدت بیشتر

افغانستان است. چون عوامل نفوذي نصریها در داخل شوري خیلي فعال بودند بهشتي را از مخالفت با دولت 

را  پاریزيایران و حوزۀ علمیۀ قم بر حذر نمود بنابرآن بهشتي جبون تنها كاریكه توانست براي مدت نا معلوم 

یت فعاله تحت مراقبت قرار داد و از رفتن وي به دایكندي مانع گردید اما مذكور در مقر شوري بهتر وخوبتر ب

خود ادامه داد هم پیام خودرا بدایكندي رسانید و بعضي آخوند هاي كه تا هنوز متردد بودند جذب نمود. وقتیكه 

را شدت بخشیدند و درین موقع یك  جنگ -ي حاصل نمودندنصریها ازآمدن پاریزي و دستورات جدید مذكور آگاه

شوري تسلیم نمود. از والیت لعل و سرجنگل ه طي یك زد وخورد خودرا ب «زعیمي»نصري شناخته شده بنام 

ولین والیت كه عضو نصري بود به بهشتي تسلیم شدن زعیمي را تبریك گفت، اما از جانب دیگر مردمان مسو  

تطبیق  طربه خانفرت داشتند با بهشتي تماس گرفتند ودر مورد اینكه زعیمي منافق است  آگاه كه از نصریها سخت

بعضي كارات حزبي خود تسلیم گردیده باید موصوف دستگیر و تحت تحقیق قرار داده شود، بهشتي در جواب 

منان ید كه دشگذار فق و ضد شوري هستید نميیید روحانیت است بنابرآن شما مناگفت چون آمدن زعیمي مورد تا  

اخل شوري ده ب ر عوامل نفوذي، زعیمي را مستقیما  این اكتفا نكرد به اثر فشاه د. بهشتي بنشوري خود تسلیم شو

فرستاد و موصوف در مدت بیست روز توانست قوماندانهاي شوري را كه آخوندها بودند بعضي شانرا با دادن 

جبهۀ نصریها در تماس شده یك شب نصریها ه پس برشوت و برخي را از كرامت خمیني ترسانده جذب نمود س

قیله ث قوماندانهاي آخوند شوري تسلیم گردید، هفتاد میل سالح خفیفه و چهار میل باالي جبهۀ شوري حمله نمود و

 .جبهۀ نصریها پیوسته دست نصریها افتاد و قوماندانهاي شوري با زعیمي به ب

ي از ضیوسي شدید مردم گردید و بعكنندگان زعیمي سبب ما   تفاوتي بهشتي در مورد تضمین له و بياین مسئ

ر ثین مسئله سخت متا  ااز ندمردانه با آنها میجنگید و ندبا نصریها در تضاد بود قوماندانهاي شوري كه واقعا  

 نیید كرده باید محاكمه شوند لیكعمل آمد كه بعضي آخوند هاي كه آمدن زعیمي را تا  ه گردیدند. از بهشتي تقاضا ب
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شود واین  شود نزد امام خمیني و قم بدنام ميمی بهشتي درجواب اظهار نمود كه در مورد روحانیت بي احترامي 

جنگ عالقه نشان ندادند همه این واقعیت را درك ه دیگر ب ندامید گردیدكند. وقتي همه از بهشتي نا كار را نمي

 .در تاریخ استكردند كه معني جنگ كردن در جبهۀ بهشتي خود كشي و بدنامي 

ینكه جنگ اغاز گردد اخورد حتي در بسیاري موارد قبل از بعد ازآن در اندك برخورد جبهات شوري شكست مي

. تبلیغات هم از جانب نصریهاي خارج و هم از جانب نصریهاي داخل ندمی نمودجبهات شوري صحنه را ترك 

هاي پیهم و مكرر جبهاتش  كرد. شكست يدر عالم خیال زندگي م شوري ادامه داشت و بهشتي هم در هوا و

براي همۀ مردم شكست شوري محقق شده بود تنها خود بهشتي و كوچكترین تغییري در پالیسي مذكور وارد نكرد 

وضیعت ادامه یافت و درهمین زمان نصریها تغییر  1362كرد. تا خزان سال  بود كه كمتر حقیقت را درك مي

ا تقاضا آنهله از طریق صلح خاتمه پیدا كند. شتي فشار وارد كردند كه باید مسئهسیاست داده از داخل و خارج بر ب

د واكبر پاریزي نیز كه نماینده جمهوري اسالمي است باید در این نهمه روحانیت باشبایست مصلحین کردند که 

 . بهشتيباشداین بود كه تمام آخوندها را جذب نموده  به خاطرمجلس صلح اشتراك كند. این خیرخواهي نصریها 

نند ك این امید كه مالها از شوري و شخص خودش پشتیباني ميه كمال خوشي این پیشنهاد را پذیرفت و به نیز ب

 دهند بنابرآن بنام طلبه نفع شوري خاتمه ميه كه صلح را ب ندكه البته آخوندهاي شیطان هم برایش وعده داده بود

از ولسوالیهاي پنجاب، یكاولنگ، حصه اول و دوم بهسود، ناهور، ورس، شهرستان، دایكندي، لعل  را ها

مجلس روحانیت اشتراك نمایند. مجلس مذكور در سنگ تخت دایكندي برگذار گردید خواستند كه در وسرجنگل 

كرد. همچنان  ارت ميكه درآن چهارصد نفر آخوند اشتراك كرده بودند كه اكبر پاریزي مستقیما  از مجلس نظ

از طرف سپاه جذب گردیده بود نیز در مجلس اشتراك داشت. بهشتي به  د محمد علي عالمي بلخابي كه قبال  سی

 هینكه آخوندها همه بامداري ناهور و یك تعداد دیگر اختیار عام و تام داده بود، غافل از عالمي بلخابي و شریعت

 .عضویت سپاه درآمده اند

گرفت بعد از مدت چند روز نوشتۀ از طرف اكبر  ید در مجلس صحبتهاي فرعي صورت ميمجلس برگذارگرد

 .مجلس قرائت گردیده پاریزي و بعضي اشخاص دیگر كه اهل راز بودند ب

 -       از نددر نوشته آمده بود كه امور هزاره جات باید تحت سه شوري اداره گردد. این سه شوري عبارت بود

 گیري.  شوري تصمیم -شوري نظامي و  -شوري نگهبان، 

دارم. ولي تصویب این شوري به این شكل صورت گرفت كه نوشته  بشما تقدیم مي البته شرح مفصل آنرا جنسا  

و به آخوندها گفته شد كه هر كسیكه والیت فقیه  ندن گذاشتآشان را باالي یك میز قرارداده و قران عظیم ال روي

 يكنند و فهمیده م امضا نمي سانیكه ضد والیت فقیه هستند حتما  را امضا نماید و ك را قبول دارد بیاید قطعنامه

خوندها همه بدون چون وچرا آنرا امضا كردند چون اكثریت شمن انقالب اسالمي هستند. آشود كه دشمن اسالم و د

درآن مجلس مخالفت  كه ندنتوانست ندكرد شان پیرو ایران بودند. اگر عده معدودي كه از بهشتي هوا خواهي مي

وده داخل منطقه خود به د. پس از تصویب این قطعنامه جبهات شوري را پس فرستادند و جبهات نصر و سپاه بنكن

 .هر طرف فرستاده شده جا ماندند. قطعنامه تكثیر گردید و به جا ب
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داد از ختم مجلس یك تع ولي ملت كوچكترین استقبالي ازآن نمیكرد. بعد ندكرد آخوندها در منطقه آنرا تبلیغ مي

مراهي اكبر پاریزي جانب ولسوالي پنجاب آمد تا بهشتي را هم در جریان قرار دهند و فیصلۀ شانرا ه آخوند به

دم را دهات فرستاد ویكتعداد مره پولیس ب از قدرت خلع گردیده آگاه شد فورا  عملي نمایند. وقتي كه بهشتي ازینكه 

ضد قطعنامه شعار دادند. عالوه براین یك تعداد افراد مسلح را جانب پنجاب  مظاهره وادار ساخت و مردم بره ب

فرستاد تا اكبر پاریزي و آخوندهارا دستگیر نمایند. اكبر پاریزي از جریان اطالع پیدانموده، وي با یك تعداد از 

 تبلیغات را شروع فرار گردید. چند نفر از آخوند به ورس آمده بر ضد بهشتيه اخوندهاي شناخته شده  موفق ب

زور برچه امضا نموده. خالصه قطعنامه جامۀ ه كه قطعنامه را باالي ما ب ندنمود كردند و برخي هم ادعا مي

مدتي ب همین ترتیه عملي نپوشید و پاریزي با یك تعداد آخوندهاي دیگر با نقل قطعنامه جانب ایران روانه شدند. ب

تماسهاي خاینانه كه شیخ محمد رضا )آقا بزرگ( ه برج جدي نظر بخره در اول سكوت حكمفرما گردید تا بااآل

والي لعل با نصریها برقرار كرده بود نصریها باالي لعل حمله نموده والیت را اشغال  و بعد از آنكه سه صد و 

جا بطرف سنگ تخت  دست آوردند با والي مذكور یكه شصت میل سالح خفیفه و هفت میل ثقیله والیت را ب

یني كردند. وقتیكه بهشتي از قضیه آگاه شد لشكر فرستاد جانب لعل. البته چند جنگي بین شان صورت عقب نش

گرفت كه در نتیجه نصریها به تكتیكي دیگري دست زد طوریكه مردم لعل و سرجنگل را تحریك نمودند كه شما 

هر طوریكه خواسته باشید ادارۀ گذاریم  حال تان ميه قواي شورا را از منطقه تان خارج سازید ما نیز شمارا ب

مردم را بدست بگیرید. مردم ساده دل كه خیلي ها از هر دو جانب آزرده بودند از شوري خواست تا قواي خودرا 

 خارج نماید كه شوري نیز خواهش ملت را پذیرفتند و نصري ها هم آرام نشستند تا اینكه مردم كمیتۀ قومي را

زدند. نصریها وعده نموده بودند كه بعد ازآنكه منطقه تحت  نصرنیز خودرا جا لتشكیل نمودند اما دربین شان عما

ت در كه ملنماید. وقتی كنترول ملت قراربگیرد سازمان نصر ) سپاه( سالح را كه از لعل گرفته پس مسترد مي

خواسته ه صریها بچندین بار از نصریها تقا ضا كردند كه سالح شانرا مسترد نمایند ولي ن منطقه حاكمیت پیدا كرد

 صد نفر جمع میشوند ول و سر جنگل به تعداد تخمین چهار دهد بنابرآن تمام موسفیدان لع مردم جواب مثبت نمي

ا اسلحه شانرا ت ند                                                ساز در منطقه سرجنگل یك جلسۀ قومي را دایر مي

رسد مردم در قریه در تكیه خانه  اطالع داشتند. شب فرا مي از جریان  كامال  اما نصریها كه  از نصریها بخواهند

جنگ نداشتند كدام پهره داري هم نداشتند. امانصریها نصف شب مي آیند ه شوند. چون آمادگي ب ها تقسیم مي

در آنجا  روند و گذارند و خودشان درآن تكیه خانه كه سران قوم بودند مي بیرون هر تكیه خانه نفر مسلح مي

رسانند كه در جمله ضیا حسیني  كه یكنفر مال است و در ابتدا بنام اسالم مكتب توحید خدمت  هفت نفررا بقتل مي

میكرد و مرتكب جنایات زیاد شده بود اما اكنون با ملت یكجا شده بود كشته شد. همچنان قاسم علي بیگ پسر خادم 

شوند. فردا تمام مردم پراگنده میشود تشكیالت ملت از بین  بیگ وكیل، رحمان بیگ و چند نفر دیگر كشته مي

فرستد در حالیكه در ولسوالي شهرستان نیز با  افتد. باردیگر بهشتي نفر مي میرود و منطقه بدست نصریها مي

مین ترتیب تا آخر زمستان ه رسد به نصریها سخت درگیري دارد اما وقتیكه جبهه شوري در لعل و سرجنگل مي

ز ادامه پیدا مینماید. در برج حمل نصریها در لعل و سرجنگل مسلط گردیده كم كم پیشروي بطرف جنگ و گری

 1363ثور  18تاریخ ه خره بتا نزدیكي هاي ورس رسیدند بااآل 1363شوري آغاز كردند تا اینكه در برج پور 
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سانك نموده فرار دادند. در حالیكه جنگ بین شان ادامه داشت نصریهاي داخل شوري بهشتي را باصطالح بچه تر

بهشتي كوچ كرد سروصداي آن بتمام نقاط پخش گردید و روحیه مردم بكلي در شكست. نظامیهاي بهشتي از 

نفر مسلح فرار  1200 وارد ورس گردید بهشتي با تقریبا   . جبهۀ شهرستان نصر نیزندشهرستان نیز شكست خورد

نموده جانب ناهور آمد و تمام منطقه بدست نصریها افتاد. در ناهور شیخ محمد حسین ناصري نیز دو منطقه 

بزرگ را طرفدار خود ساخته بنام سپاه فعالیت دارد كه طرفداران ناصري با فراریهاي بهشتي برخورد نمودند 

ف سن جنرال رسانید. چیزي دیگري كه خیلي جاي تاثر و تا  اما بهشتي از منطقه عبور كرده خودرا به سید حس

افغانستان بود و تحت قومانده سید حسن جگرن بر ضد  است این است كه جبهۀ قیاق كه از جملۀ جبهات مشهور

 .ترك نموده اندجبهه را قومانده ناصري ه روسها در پیكار بود نصف افراد آن جبهات خودرا ب

نا مناسب دارد زیرا از طرف مركز هزاره جات با نصریها درگیري دارند و از  اكنون جگرن سید حسن موقعیت

نماید. اكنون جنگ بین نصر و جگرن در منطقه  مداخله مي ت سرهم حزب اسالمي حكمتیار شدیدا  طرف پش

ید نما علدوداني و بهسود ادامه دارد و برعالوه اخوانیها مردمان مسلمان و بي پناه كه از جگرن طرفداري مي

ر كس حاض آزار میدهد. اكنون بهشتي و جگرن سخت از خوانین و سایر ملت آرزوي پشتیباني را دارند ولي هیچ

قدرت برساند با وجودیكه جگرن طرفدار شدید ه ب هنیست كه دوباره بهشتي را كه عامل اصلي نفوذ نصریها گردید

 .تبهشتي است. با شرح فوق فشرده وضع هزاره جات تا كنون تذكر یاف

مان خون ملت مسله صورت مستقیم و غیر مستقیم، دانسته و نادانسته به از آنجاییكه دست تنظیمهاي پشاور ب

ن یادآوري نمایم تا باشد چهرۀ واقعي شان اندكي مكشوف و همه است بد نیست از عملكرد این لیدراهزاره آلوده 

 .ه ارزیابي ننماییداصطالح موسیچه هاي بیگناه چیز را از روي ظاهر فریبنده این ب

در تورگن غزني یك نفر سید قاسم نام از جملۀ قوماندانان حزب اسالمي اسالمي گلبدین حكمتیار جبهه دارد. 

ازینكه آقاي حكمتیار جز خود و حزبش هیچ كسي دیگر برایش قابل تحمل نیست بنابران از شهرت و موقعیت 

اینكه بتواند در غزني موقعیت خودرا تحكیم نماید همیشه سید قاسم را  به خاطرسید محمد جگرن رنج میبرد. 

نماید تا در قریه ها و قصبات ایجاد بي نظمي نماید ومردم ازاري كند. هركس كه از گرفتن  مذكور را تحریك مي

دفاع  گردد. مردم بي كارت عضویت حزب اسالمي سر باز میزند از طرف سید قاسم تهدید و حتي شكنجه مي

ازعملكرد مذكور بستوه آمده به جگرن بارها شكایت نمودند  وجگرن هم از راه معقول و اسالمي چندین بار سید 

خره ااآلكرد. ب قاسم را مانع گردیده و نصیحت نمود اما منطق سید قاسم و حزبش از پذیرفتن نصایح جلوگیري مي

ه نموده مذكور را دستگیر و بعد از مدتي حبس الي سید قاسم حملمجبور گردید با 1361سید جگرن در اخیر سال 

رهایي مذكور از طرف گلبدین حکمتیار شود باردیگر رها گردید. پس از  تعهد سپرد كه مزاحم مردم نمي

شدیدي بین جگرن  باردیگر برخورد 1362در خزان سال مداخله بیشتر دست زد تا اینكه ه تقویه گردید و ببیشتر

دست جگرن افتید و چندین نفر از حزب ه یجه حزب متالشي و تمام سالح آن بو حزب اسالمي رخ داد در نت

تالفي شكست خود در قسمتهاي جنوبي هزاره مسافر و بیچاره  به خاطراسالمي دستگیر و حبس گردید و حزب 

ون دانند. برعالوه اكن جرم هزاره بودن اعدام كرد كه همه ميه را دستگیر و شكنجه نموده و حتي تعدادي را ب
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در  و سید قاسم مذكور در ناهور شدیدا  نماید  گروه هاي ایراني داخل هزاره جات را از نگاه تسلیحات تقویه مي

 تالش نابودي جگرن است. 

د مردمان بي هدف و بي نباش گرا مي و اما در مورد اتحاد سه گانه كه بنام ملیگرا شهرت یافته و درحقیقت پول

ها و عملكردها اخواني ها شكست خورده تنها درین اواخر از نام اعلیحضرت تشخیص كه بارها در مقابل سیاست

د در غیر آن به اندك زمان در صحنۀ نساز متحد ملت را دلگرم مي نام جبهه  ه محمد ظاهرشاه استفاده نموده و ب

شت شان كساني اند كه بردا ندزیرا افرادي كه باصطالح اهل راز شان ا -روند مبارزه شكست خورده ازبین مي

 از انقالب در مرحله اول موقعیت اجتماعي خودشان و پر كردن جیب شان است. 

خودرا بحیث نماینده  توان از وكیل سلیمان یاری نام برد كه موصوف از آغاز جهاد كاران مي جمله این جنایتاز

هزاره اخذ و در حواشی ه نام مردم هفت ملیون هزاره جازد وتا كنون صدها میل سالح را از تنظیمهاي سه گانه ب

وبیست صد ال شود كه وكیل سلیمان تنها در تنظیم نجات ملي یكفروش رسانید. اگر از آقاي مجددي سو  ه ب سرحدات

نام آن جبهات اسلحه اخذ كرده، آیا در داخل هزاره جات یك ه حال به جبهۀ رسمی دارد كه از آغاز انقالب تا ب

داند  ا نه ؟ جواب آن منفي است و این حقیقت را آقاي مجددي نیز ميگروپ كوچك بنام نجات ملي وجود دارد ی

كه در هزاره جات نام نجات ملي بین مردم بكلي بیگانه است. برعالوه اینكه بصورت پراگنده از طریق تنظیمهاي 

داخل ه میل سالح اخذ ولي ب 2400سه گانه به وکیل سلیمان یاری سالح داده شده قراریكه اطالع داریم سلیمان 

 ت. دریندو دانه مرمي انتقال نیافته. بهتر است كه تازه ترین جنایت مذكور را بررسي كنم كه همه شاهد آن اس

 ر نفریك میل سالح ميه دهد و در ختم به نام تریننگ تعلیم ميه كمي مجاهدین را ب اواخر حكومت پاكستان مدت

كه ازآن جمله یكصد نفر هزاره نیز شامل  ندل تعلیم گردیددهد. در اولین دور این پروگرام تعداد زیاد مجاهدین شام

 منظور گردید ولي جناب سلیمان تمام هزاره هابرای شان بعد از ختم تعلیم سالح از طرف دولت پاكستان که بود 

حال بنام مردم ه فروش رسانید. اگر سالح كه تا به را جواب داد و صد میل سالح سهمیه هزاره را تسلیم و ب

هزاره جات را اشغال  ندتوانست رسید گروهك هاي ایراني نمي از تنظیمها اخذ گردیده به هزاره جات ميهزاره 

 شد. بكُ  ندجرم اینكه عضو سپاه یا نصر نیسته و صدها نفر پیر و جوان را ب

خانه سلیمان جاي مجلس نصري ها است. رهبران نصر میرحسین صادقي تركمن و عبد العلي مزاري در پشاور 

د كه سید سجادي از درۀ نخانۀ سلیمان رفت و آمد داره ولین نصر بد. مسو  نطریق خانه سلیمان فعالیت داراز 

توسط همین سلیمان پشتیباني  ندصوف، عبدالحمید حبیبي یكاولنگ و حاجي محمد كه از جمله فعالین نصر ا

 .میگردد

ه بوده و تنها مادرش هزاره است امروز نفر نادر نام كه پسر محمد علم خان است و از پشتون هاي ارغند یك

نفر عضو فعال شعله جاوید بوده  شود در حالیكه نادر مذكور یك حیث نماینده هزاره معرفي ميه توسط سلیمان ب

اه نفر پشتون  یعني نادر ش . شما قضاوت كنید كه یكاست كه توسط داكتر ضیا جاغوري از امریكا فرستاده شده

ولسوالي هزاره معرفي كند؟ آیا شصت و  25دهد كه خودرا نماینده  خود ميه ق را بعالمي بكدام وجدان این ح

كند؟ بهتر است نماینده مردم هزاره از خود هزاره  مهر ساختگي پشتون بودن و شعله بودن مذكور را حذف مي

 .دکنه انكار از وجود ملیت هزار شود بهتراست كه علنا   اره تعیین ميها تعیین گردد واگر پشتون نماینده هز
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وحدت مردم افغانستان و استقالل كشور خاتمه ه رود ب در مورد جبهۀ متحد باید بگویم كه یگانه راهي كه امید مي

ه س آن قرار داشتفغانستان كه پایۀ ملي دارد در را  یابد ایجاد جبهۀ متحد است و آنهم در صورتیكه پادشاه سابق ا

متحد نماید امكان پذیر نیست زیرا  دیگري هم اقدام به ایجاد جبهه  غیر از شخص شاه سابق اگر كسي ه باشد. ب

 .دنلیدران پشاور نزد ملت كدام اعتباري ندار

موضوع مهم كه قابل یادآوري است اینست كه اگر اعضاي لوي جرگه از طرف تنظیمهاي  سه گانه انتخاب شود 

عامل خواهد بود كه اخوانیها را بر مقدرات مردم یشود بلكه بزرگترین  باور كنید كه این جبهه نه تنها تشكیل نم

شوند واسطه هاي رشوت شان است آنها  افغانستان حاكم سازد. چون آنانیكه از جانب اتحاد سه گانه انتخاب مي

 دنحفظ موقعیت شخصي شان حاضر ا به خاطردر حقیقت كساني هستند كه سه گانه را از ملت تجرید نموده و 

د كه در مرحلۀ اول منافع و نهاد در افغانستان رهبران سه گانه را طوري استعمال نمایكه بدون در نظرداشت ج

 موقعیت خود شان مطرح باشد.  والسالم

: ازینكه در متن نوشته هایم بیشتر نام نصر تذكریافته باید عرض شود كه نصریها كه تحت این نام مورد تذكر

پاه ند. در حقیقت نصر، سنك نام سپاه فعالیت ميه یرند فقط بگ نفرت مردم قرار گرفته اكنون نام نصر را نمي

نامهاي مختلف فعالیت ه منتهي روي پالني كه دارند ب ندوشوري روحانیت همه داراي یك هدف، یك مرام ا

 ختم راپور .«میكنند

 عمیق کهتبصره کردن در مورد راپور آقای نجیب هللا شاهی بی لزوم بوده، زیرا خود با توضیحات وسیع و 

 توسط یک شخص وارد در قضیه تسجیل گردیده واقعیت هارا چنان تمثیل نموده که نظر دادن درمورد احتمال

 د که از دید بنده بایست از آن احترار نمود. دارد خواننده را به بیراهه کشان

 

 پایان بخش دوم

 ادامه دارد
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