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 2022اکتوبر  03دوشنبه                                                       بریالی دربابایی       

 بدالرحیم عزیز ارسالی : میر ع       

 بشناسیم بهتررا  و "مسعود" شورای نظار ،تیعجمید ئبیا

 قسمت ششم 

ب  اکثریت اعضای کمیته مرکزی »حزبه این نکته مهم اشاره شد، که    چنانکه در بحث قبلی نیز  

عد ها گالب زوی، فرید  نـور، بد  کشتمند، محمود بریالی، نومحم ؛ مثل پنجشیری،دموکراتیک خلق«

از جانب    زبی هایشان که به طور علنیحی بیشترین تعداد  ا همردیفانشان )به عالوه    سایر   مزدک و

که متشکل    مخفی   کامالا   جاسوسی    ۀ ر یک از خود شبکحزب معرفی میشد(، ه  لین باالیی ؤآنان به مس 

داشتند.  شماری از مجموع    ،و اقوام بسیار قابل اعتماد شان بود   از  اشخاص مورد اطمینان، وابستگان

همانند آنعده از اعضای» حزب دموکراتیک خلق«،     ی هر یک،ا شبکه  جاسوسی  منصوبه  ی  اعضا 

وی نفوذ کرده بودند، بعد  که سالها قبل در »ضبط احواالت«  و در تمامی نهاد های سیاسی ضد شور

 ی اصلی( خاد نیز مثل سایر اعضای حزب سهم گرفتند.    ادر ساختار )بدنه   جدی ٦از 

ده ترین و مطمئنترین   مخفی آنعده از سرسپر ۀقــدرت شبـک  ۀاهـرم مجموعمطابق دستور  روسها،   

نه، موضوع را وضاحت بیشتر  ؛ در دست  خود همان عضو بود. با مثالی در زمیاعضای مرکز

گیرند به پول هنگفتی  تصمیم می  مقتدرترین مشاورین روسی،    یکتن ازنور محمد نور با    میدهم:

بودند و داکتر نجیب  نیز     وان شبکه مخفی اشرا )که عضو خـاد نور پنج تن از اعضای  ج دست یابند.  

تا پولهای تاجران سرای تایر و چای  توظیف می کند،    وی کدام اطالعی نداشت(  شان با  ۀبطاز را

خشتی« را به اصطالح مصادره کنند. )چهار تن اعضای این شبکه  فارغ    فروشی مقابل »مسجد پل

، چک  و  التحصیل پوهنتون بودند(، اینها با استفاده از عضویت شان در خاد، میلیونها افغانی نقد 

اسعار خارجی   دکانهای چای فروشی آن سرای بزرگ و معروف را، که به خاطر روز های عید...  

مطروحه  اقامت در آن سرای  سرقت نمودند. مطابق پالن    سه روز  ه شب و ، طی سمسدود شده بود  
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و بار جاسوسی( به پاکستان    از پولهای دست داشته )البته غرض کار   یک تن از اینها  با قسمتی 

از کارته پروان    مجید»فرار« نمود، تا از آنجا به کدام کشور غربی »پناهنده« گردد. سایرین، یعنی  

فرد   و   زلمی »حشمت خوبان«( ، جوان چهارمی از اهالی کابل بنام  ه هور باز شهرنو )مش  حشمت   ،

بادرت  م  ، خاد داکتر نجیب امیده می شد، بدون استیذان جالد  ن  « زلمی  قندهاریپنجمی که وی نیز»  

سال زندان شدند. افراد  این    20توسط خاد گرفتار و هر یک محکوم به    به عمل سرقت نمودند. اینها 

به  فعالیت های استخباراتی و سیاسی مشغول بودند. و آتش افتراق بین زندانیان  شبکه در زندان نیز 

    کشور را  دامن میزدند. منصوب به اقوام و... ، 

به هر صورت در حالیکه بودن شک هوس     »  کتابش، نوشته  است:    ١23غوربندی در صفحه  

بریالی و عالیق دیوانه وار اتنیکی برای کـاویانی و مزدک  ،  انتقامگیری  و قدرت طلبی برای کارمل

و    حفظ ساحه نفـــوذ ، که بنام  دست روسهـا بود ه  مـا سر اصلی نـخ ب ا؛  انگیزه های نیرومندی بوده 

به این منظور عوامل و اجنت    سقوط دهند.  نجیب هللا را  حمایت از منافــع خود تصمیم گرفته بودند تا

 «  اختند.های خود را به کار اند 

به    که زیر عنوان »سقوط« از صحنه کشیده شد   در رابطه  با انتقال قدرت از جالد خاد  نجیب هللا  

که  ای  متشکله    »ائتالف شمال«  امپریالیزم  ا اجزای  به  تسمه  با هزار  مسعود  باندی  به سر  آن  ی 

  ی تعداد   ۀ عی آن از مدتها قبل، به دستور روسها و ذریاشوروی  وصل بود )و شکل گیری مخفیانه  

مانند مزدک و محمود بریالی و امثال شان    میته مرکزی »حزب دموکراتیک خلق«،از اعضای ک

، در صفحه  ، یعنی فقیر محمد ودانانجام یافته بود( یک تن از اعضای مهم کمیته مرکزی این حزب 

فت. عامل  »...مگر توطئه )توطئه علیه نجیب هللا( ادامه یا  ای سرخ« می نویسد: اثرش »دشنه ه   ٨٦

ادار  ۀدیگر فعال در امر سازماندهی توطئ بود .    ۀرئیس  بنام حـارث شـاه  اطالعاتی شهر دوشنبه 

و با کادر های  .  موصوف قبالا در ریاست امنیت دولتی )خاد( والیت بلخ بحیث مشاور کار می نمود 

اجیکی حرف  شناخت کامل داشت او که به زبان فارسی ت  ل افغانستان امی والیات شماملکی و نظ

 ُدربابایی(  - .)تکیه میزد عضـو ارتبـاطـی با سـران ائتـالف شمال محسوب میگردید.« 

در این قسمـت چیزهای نوشته و    عظیمی با خوانندگان گرامی در میـان می گذارم که، اگـر جنرال   

، در تحلیـل هایش سایه روشن هایی از روابـط  بندی بنابر کشمکش های درون حـزب شانیا غور 

یا فقیر محمد ودان در همین   »ناپلیون مسعود« را با شوروی افشـا و بر آن تأکـید کرده است. و 

رابطه مسایلی را روشن ساخته است.  نقل قول از این سه تن اعضای برجسته و بسیار مهم حزب   

دولت    دومی که در تمامی جنایات وکشتار  تل مستقیم هزاران تن مبارز جنگ مقاومت، و)اولی قا 
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سومی از یاران بسیار نزدیک جالد خاد  و رئیس دولت پوشالی بوده    امیـن سهیـم بوده، و  -تـره کی  

ون  ید این قلم می باشد. همچ ئهای اینان مورد تا   هاست(،  بدان معنی نباید تلقی گردد، که مجموع نوشت 

نقــد کشیده شوند. و   هتنوش  به  باید  قبـح    ها می  قبـاحــت را از  اینان،  ابداا اجازه ندهند که  منتقدان 

  ؛ چنانکه جاسوس های شوروی سابق بردارند و قبـح را خصلت عام بخشیده آنرا طبیعی وانمود سازند 

اعم از خادی ها   ،شد ی شان به دست دولت فعلی امپریالیزم روسیه می بااکه هم اکنون زنجیر قالده 

و سایر عناصر مربوط به شبکه های  استخباراتی  روس؛ جاسوسی شان را یک عمل »انقالبی«  

 می خوانند. 

درج  روزنامه اطالعات چاپ    « کهقهرمان  مسعود تاجک با »  ۀ نویسند   میرزا شکور زادهبه مصاحبه  

« نیز  های دور» مرد استوار و امید وار به افق  3٦٥، و در صفحه    ١3٧٥/ ١0/ ١0تهران مورخ  

 چاپ شده است ، در زیر توجه نمائیم: 

ی کدام یک از درگیریها با دشمن  ا: " منظور من این است که خاطره  سوال شکور زاده از مسعود 

 ی مهلک به دشمن ؟ ".  اضربه  ۀجسته می نماید، خاطراطرات، بردر ذهنتان بیش از دیگر خ

، که می خواهد سر و صدایش بیشتر در تاجکستان  و ایران بپیچـد، به الف و پتـاق پرداخته،    مسعود 

 :  می فرماید ناخود آگاه خودش را رسـوا نموده ؛ 

از عملیات  و این یکی    ... )شوروی ها( شمار وسیعی از نیرو های خود را وارد منطقه کردند   " 

بسیار مشهور شوروی ها بود که فکر می کردند که با این تهاجم سنجیده شده همه چیز را تمام خواهند  

کرد. مـن پیش از آغـاز این عملیات یعنی بیسـت روز قــبل از آغـاز حمله از برنـامه آنها مطلـع شدم  

. جالب این است که بخش  و اطالعات این حمله از مرکز فرماندهـی قوای شـوروی به دستم رسید 

زیاد از اطالعات را از جنرال های ارتـش سـرخ می گرفتم و این اطالعات را نه در برابر پول ؛  

بلکـه از طریق جنرال هائی که از ملیت های مختلف بوده و از شوروی ها بیزار بودند دریافت  

بیحد و غیر قابل تحمل شده  در  میکردیم ] آیا بیزاری، نفرت و انزجار این جنرالها از رژیم شان آنق

حتی به فرزندان و تازه جوانان، از ملیت های خودشان هم، که شامل اردوی شوروی بوده و    که  بود 

غ »غازی مسعود«  بر ضد رزمندگان  نیروهای مقاومت ما می جنگیدند، رحم نکرده، آنانرا زیر  تیـ

!؟ بشکند«  ُمک  ا    ۀ »بچ  - قرارمیدادند  دروغت  .  - شاخ   ] که   دربابایی  از    اطالعاتی  حتی  را  ما 

... جاسوس های دو جانبه ای که مـا داشتیم از آنها به خوبی  کوچکترین مسایل با خبر می ساخت 

 .   " استفاده می کردیم..
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رال »الکساندر لیاخفسکی«  حال توجه شما خوانندگان گرامی را به همزبانی و همسویی  تورن جن

همطراز شوروی    _که وی را دارای قدرت استخبارتی مسعود   نستان« با کتاب »توفان در افغا  ۀنویسند 

  G.R.Uو    .K.G.Bبعد از اینکه به تضاد میان     جنرال مذکور،تورن    جلب می نمایم:   وانمود می کند 

 در کشورش اشاره می نماید، می نویسد : 

حمد شاه مسعود  استخبارات نظامی )سرهنگ دوم اناتولی. ت( متهم به همدستی با ا  ۀ... نمایند "   

چندی بعد با اعالم   مگر   ، روی مسلح شوروی بیرون راندند ، از نیگردید، او را به مسکو فرا خوانده

مشی مصالحه ملی در افغانستان، پیشنهاد کردند، بار دیگر به افغانستان آمده، به اجرای وظایف خود  

   " اری کرد.د د خو  ا با مسعود ادامه بدهد. مگر او از انجام این کارر پرداخته کار

صفحات   صفحه   ٩٩و  ٩٧)درج  و  افغانستان«  در  آقای  ١0١0»توفان  از  مسعود«  شاه  احمد   «

 رحیمی(. 

در مورد آن  صاحب منصب شدیداا اهانت شده و از قوای  بررسی  نوشته جنرال »لیاخفسکی«،     

 مسلح شوروی اخراج گردیده  را به خوانندگان  با درایت می گذارم.   

بلند    رسای    به »همکاری«   ۀرتبنظامیان  رابطه  در  اردوی    روسی،  منصبان  و صاحب  جنرالها 

دارند  اشاراتی  ا  تلویحا مسعود،  با  مگرجنرال  آنکشور  صاحب  ؛  کردن  جاسوسی  بر  »لیاخفسکی« 

با    آبرومندتر )»همکاری«(   منتها با کاربرد کلمه   منصبان اردوی روسیه برای »مسعود قهرمان«

های کشورش؛    در آینده، از زبان اجنت   را  .G.R.U یامی زند، تا  نازدانه    ید ئوضاحت ُمهر  تا 

؛ » تاج آزادی افغانستان « ؛ »  چون کهگدای ها، برای مردم افغانستان » بابای آزادی افغانستان «

 ؛ » کوه بابا « و... ، بسازند. رهبر استوار قامت «

  . کور زاده نمی توان بی تبصره گذشت ه شبکـج کاله«،  د  خ  رهبر دروغ  گویان جهان » مسعوبر پاس

به خصوص جنگ جهـانی دوم، دو جهـت متخاصم جنگ )مـتـفـقـیـن    ،در جریان جنگ جهـانی اول

از یکطرف، و کـشور های محــور از جانبی دیگر( دارای نظامات متکامل دولتی و امکانات وسیع  

همچنان سیستم ها و شبکه های    ی اسلحـه سازی و اطالعات بودند؛امالـی و تکنولوژی پیشرفته  

ت عظیم جاسوسـی در اختیـار داشتند، متکی  ا پیشینِه چند قـرن تجربیاب  اطالعات و ضد اطالعات را

که قبالا تدارک دیده  کانالهای نهانی اطالعاتی و بستر های نامرئی استخباراتی،    بر همین داشته ها از 

استخباراتی، آن را مهیا ساخته  ین اقتصادی، نظامی،  بودند، و یا بعداا مطابق نیازمندیهای شرایط نو

 بودند؛  بر ضـد همدیگـر عمـل می کردند.  
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ا  منجر به قطع    یـرش تهـلکه و افتضاحات سیاسی ـذ این کشور ها با پ که در بدترین شکل آن، اغلبا

ـته و  مناسبات دپلماتیک میان طرفین در گیر جنِگ مخفیانه تشکیالتی میگردید_اجنت های کارکش

ی شانرا در درون نهاد های  مخفی یکدیگر می فرستادند، تا اگر از طـرح ها و پالن های  اآزموده  

 اقتصادی، سیاسی، نظامی و... طرف مقابل آگـاه گردند.  

ز   ی الفـوکان کشور وجود ندارد، اا حاال که فرمانده ولسوالی پنج شیر »قهرمان مسعود« در حلقه  

خادیست و دانه خور امپریالیزم متجاوز امریکا، بایست پرسید، که   م  یعنی فهی  ،بعدی وی  ۀسر دار

از کدام تأسیسات و امکانات    که  شاخصترین نکات آن در باال تذکار یافت   مسعود در نبود چنین دولتی 

وی )آنهم دردرون  دیگر در ولسوالی پنجشیر استفاده می نمود که جاسوسان خود را در  داخل شور 

های عسکری(  ارتش سرخ راعـزام می  ا  قشله  مهم  و جنرالهای  برای     کرد،  به جاسوسـی  وادار 

»شورای نظار«، و بر ضـد کشور خودشان می نمود، تا به مردم و نظام خود خیانت کـنند و سینه  

ی فرزندان شان را آماج گلوله های افراد مسعود بسازند، تـا مـانع تلفات نیروی خادی ـ  جهادی وی  ا

ی جاسوسی جنرالها شوروی  انه در رابطه    ؛ مگراستثنا میتواند وجود داشته باشد ،  گردند)!(، مسلماا 

 برای مسعود . 

با ساالربگذار  قافله  آور  خــنده  های  پـردازی  دروغ  دورغین،  ین  ها،    جهاد  زاده  شکور  میـرزا 

پهلوان ها، رضا دقتی ها، سپانلوها و سایر   لـویی ها، چنگـیز  سردوکوف ها، برنارد هانری ها، 

جاسوسان و هوادار ساخته شدگان ِ  داخلی و خارجی خود غرض مسعود،  به خاطر فریب مردم ما،  

در حیرت و ِشگفتی کذایی خویش فرو رونــد؛ امـا مـردم را نمی توان با اینهمه، های و هوی  تبلیغاتی  

ازی های  قلمی  و مداحی، با شیوِه ادبیات »حقیقت انقالب ثور« ی ؛ ادا و اطوار دراماتیک و شعبده ب 

 زبان بازی های رادیویی؛ اغفال کرد.  و

 داکترنجیب، زندانـی یا مصاحــب احمدشاه مسعــود:  -  ٧

میزان     ٤٤در زیر عنوان » داکتر نجیب، زندانی یا مصاحب احمد شاه مسعود« )مندرجه شماره      

»فرانسپرس« در باره مسعود  از  ی  امجله »پیام زن« نشریه»راوا«( که بریده    ١٩٦٦سپتمبر    ١3٧٥

 نیز در آن منعکس گردیده ؛ چنین می خوانیم:  

ی بنیاد گرایان، خون کابل ریخت و کشور به قلمرو  ا ه  از همان اولین روز ها که با قدوم پر فاجع  »  

ی جنایتبار جهادیها تقسیم گشت و قانون جنگل بر آن سایه افگند، برای همه  ا های متعدد تحت سلطه 

با داکتر نجیب    ،یان رنگارنگ و بخصوص آنانی که کابل را در چنگ داشتند اجالب بود که بنیادگر

زدند که یکی از اولین کسانی که به سزای جنایاتش خواهد    خاین چه خواهند کرد. طبعاا همه حدس می 
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رسید او است. اما خام بودن این حدس که از عدم شناحت کافی ماهیت بنیادگرایان مایه می گرفت،  

اسالم    ۀ به زودی اثبات گردید و مردم فهمیدند که خیانت کاران جهادی فقط تا آنجا و آن زما ن در بار

می ها و خلقی ها کف بر دهان می آرند که منافع سیاسی شان اقتضا  و زدن و بستن و کشتن پرچ

ا و سیله ایست جهت کسب قدرت سیاسی، چیزی   کند؛ فهمیدند که اسالم برای این فاشیست ها صرفا

ن خوری، سازشکاری و زیر پا کردن ابتدایی ترین اصول  آکه حاضرند در راهش به هر گونه قر

 دین تن در دهند. 

در کابل در خون    هــزار نفر  ٥0بیش از  ی فوق است:  بهترین گواه ادعا  داکتر نجیب   برخورد آنان با  

رج و مرج، تا میدان هوایی رفت و از آنجا هم  هو در اوج  غلتیدند ولی بینی نجیب خان خون نشد  

صحیح و سالمت به جای انتخابیش )نمایندگی ملل متحد در کابل( برگردانده شد؛ کابل سوخت و  

که نرسید؛ تمام مناطق کابل بین تبهکاران دست    به پناهگاه نجیب خان آسیبی نرسید غربال شد اما  

مسعود باقی ماند؛ تا    در دست »استاد« و احمد شاه   ا آخربدست گشت اما پناهگاه دیـو خاد از اول ت

در جریان سگ جنگی ها علیه هر کدام از »امیران« و امیرچـه ها دههـا سـوء قصد صورت گرفت  

اما حیات وی لحظه ای مورد تهدید واقع نشد؛ مردم کابل چهار سال است که از فرط قیمتی و قحطی  

برای نجیب خاد و    می کنند و جان می دهند اما   دهشتناک کودکان شان را می فروشند، خودکشی 

یارانش از خارج غذا و دوا می آورند؛ خاینان جهادی فلم ها و سینما ها و کتابخانه ها و کتاب فروشی  

اما برای او هر گونه فلم و کتاب را که میل کند مهیا می سازند؛ رهزنان جهادی    ،ها را سوزاندند 

  ۀ برات بود، زدند و یا نابود کردند اما برای جاسوس کارکشتهر چه نام و نشانی از تیلفون و مخا

K.G.B.     تیلفون ماهواره ای تدارک دیدند تا هر روز با عیال و دوستانش در سراسر دنیا در تماس

باشد؛ باالخره راکت های گلبدین خاین هم هر جا اصابت می کردند به استثنای محل زندگی وی. و  

»بچه« فلم هندی توسط    روزی همانند   ،که جالد به ظاهر اسیر  فقط یک »غفلت« طالبان کافیست 

 ی از محل اقامتش به میدان هوایی کابل و از آنجا مستقیما به دهلی یا تاشکند انتقال یابد ! هلی کوپتر

اما اینها هیچ تعجبی ندارد. زیرا که هر کدام از امیرک ها می خواستند نجیب را منحیث سوگلی از  

، از تجاربش در »دولتمداری«،  تا غیر از وجه المصالحه قرار دادن های او  آن خود داشته باشند 

 حتی مسایل»ذات البینی«،»بین االفغانی«،»مسایل بین المللی« و از این قبیل استفاده کنند. 

این را تنها ما نمی گوئیم. بـوی روابـط »برادران«، اسالمی و جهادی سر قصاب خاد با »رهبران«   

ه در جانبداری از استاد و احمد شاه مسعود معروف است  ک - ال گرفت  که فرانسپرسجهادی آنقدر با 

ساله پشت دیوار های بلند کانکریتی    ٤٩نوشـت :  " نجیب هللا    ١٩٩٦می     22نیز ضمن گذارشی در
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که در گذشته خودش ریاست آنرا داشت بسر می برد.    تحت مراقبت پولیس سری مخـوف خـاد و  

و روحی خوب است. نجیب هللا که یا ور ، یک وزیرش و اسحق توخی را   وضع او از نظر جسمی 

 با خود دارد، فراوان می خواند، بطور منظم ورزش می کند و قرار معلوم نمازش هم قضا نمی شود. 

در باره وضع در افغانستان که    به مالقات او رفته به تحلیل هایشگاهی اوقات رهبران مجاهدین   

 تبار بسیاری بر خوردار است، گوش می دهند. گویا از درخشانی و اع

آنانی که به مالقات وی می روند شامل احمد شاه مسعود قهرمان جنگ ضد شوروی و مرد نیرومند   

 نظامی رژیم برهان الدین ربانی در کابل می باشد. " 

  ن دهد دار آقای احمد شاه مسعود به این منظور»راز« را افشـاء کرده که نشا شاید خبرگزاری هوا  

»قهرمان  ضد شوروی« هوشیارتر از سایر »قیادیها« است چون مثل یک جنتلمین بدون ذره ای  

و بعد هم عندالضرورت »تحلیل های درخشان« او    می نشیند   خجالت ساعت ها پای صحبت نجیب 

 را در مصاحبه ها و گفتار هایش نشخوار می کند. 

ی کرد، جمیع »برادران« قـوله سر می دادند  بهر حال اگر یک چنین خبری را »پیام زن« منتشر م  

که ضد اسالم استیم و علیه »رهبران جهادی« اتهام می بندیم!  اما اینک برادران خایـن با بـی فـکری  

و خـرابی حافظه دوستان فرانسوی چه می کنند؟ در این مورد حتی آن  دستپاک همیشگی » مداخالت  

درز کرده که اوالا او را »قهرمان« می نامد و   ز سوی به درد نمی خورد چون خبر ا خارجی « نیز 

 بعد از راز و نیازش با نجیب می گوید. لیکن به نظر نمی رسد »استاد« یا »مرد نیرومند نظامی«  

از این رسوایی احساس شرمساری کنند. بخوبی آگاهند که در چنین تنوری مشغول بریـان کردن  

کاریها و حقارتهای جهادی آندو و شرکا چیزی بر آتش آن  مردم  ما هستند که عجالتا این نوع ریـا

 دوزخ نمی افزاید. معذالک این سوال تا روز قیام و انتقـام ذهن کودکان ما را هم خواهد آزرد:  

   .K.G.Bجاسوس مشهور    ، کالن  و »قهرمان مسعود« چگونه است که میهن فروش   آقایان »استاد«  

با سوابق نظیر برادر حکمتیار صاحب زنده می ماند و از محضرش به کسب   ،و جـالد مخوف خـاد 

ی غیر جهادی را در مال عام به دار  ا اما هر چند وقت بعد عده ای مجرم بیچاره  ،د یفیض می پرداز

 .  « می زنید و از آن " می الفیــد ؟ " 

اشتیاق دنبال نموده می خواهند بدانند که دو  به یقین که خوانندگان کاوشگر تا اینجا موضوع را با   

در قسمت مراود  به گزارش فرانسپرس  انتشار حقایق مستند در »پیام زن« )متکی  از  بعد    ۀسال 

  ۀ »سردوکوف« روسی خبر نگار مجل  ١٩٩٨- ١3٧٧مسعود با داکتر نجیب (؛ از مصاحبه مورخه 
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»مرد استوار و امیدوار به افق    کتاب    3٨٩و   3٨٨»لیتما«  چاپ مسکو با مسعود )مندرجه صفحات  

 های دور«(، چه چیزی دستگیر شان خواهد شد : 

، شما مرگ یک دشمن سوگند  : " طالبان او )نجیب( را اعـدام کردند سـوال »سـردوکـف« از مسعود  

    ی خود را چگونه ارزیابی می کنید ؟ " اخورده 

احوال تغییرکرد و قوای شوروی   ولی هنگامیکه اوضاع و   ،: " آری ما دشمن بودیممسعود می گوید 

، نجیـب هللا در  پیش از اشغال  کابل توسط طالبان  )!( کرد مناسبات مـا بهتـر شد.  افغانستان را تـرک 

مقر نمایندگی ملل متحد  مخفی شده بود. مـا نمـی خواستیم به او آسیبـی برسد. و مـن قبل از تـرک  

اگر او نـزد ما می آمد، پس از    و   کردم نـزد مـن بیاید   م و پیشنهاد کـابل نفـر خود را نزد او فرستاد 

، می توانست اما دعوت  آن هـر جا که دلش می خواست مثالا نزد همسرش و نزدیکانش به هند برود 

 مرا نه پذیرفت . " 

 : "  شاید دلیلی داشت که قبول نکند، مثال به شما اعتماد نکرد؟ " سوال سردوکف از مسعود 

اینطور نبوده،  به موقعش کمک کردیم ... و این بار نیز به خاطر این پیشنهاد    : "  نخیر جواب مسعود 

که دو نفر محافظ به او بدهم او گفته بود    سپاسگزاری نمود. فقـط یک چیز از من تقاضا کرد از من  

ش نمی کند. من آن دو محافظ را در اختیار نجیب  مهمان ملل متحد است؛ خطری تهدید   که چون

 . "   .گذاشتم ،.. 

 

 پایان قسمت ششم

 ادامه دارد...                                             

           


