
www.afgazad.com                                                                                    afgazad@gmail.com 1

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

 چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــباد
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                 afgazad@gmail.com 
  Political سياسی

 

 زي عزميرعبدالرحيمدکتر

٩/٩/٢٠٠٩ 

 

  ی شاه مسعود در استخدام سازمان جاسوساحمد

 Vevak)( واكاو ،راني ا
 

 ني از معروف تریكي احمد شاه مسعود .  استري سال اخ٣٠ اهي سخي خوش در تاری از روز ھایكي ٢٠٠١ سپتامبر نھم

 او را گراني داي و عبدهللا و مي فھمي قس،ی ای آی القاعده، سنكهيا.  دي روز بقتل رسني معاصر كشور در ھمخي تارنيخائن

 خاك فروشان و ري كه ساديام.   مردم افغانستان استی براكيش فال نيصرف نابود.  ستي مھم نميبه جنھم فرستادند، برا

احمد شاه مسعود خود را به .   سرنوشت مرگبار دچار گردندني كه باشند، به عین ملت افغان از ھر قماشقاتال

اگر عمرش .      فروختهي بشمول ھند، فرانسه  و برتانهي ھمسای بزرگ و كشور ھای قدرت  ھای جاسوسیسازمانھا

ًمن قبال ارتباطات احمد شاه مسعود را .  نمودي میھمكارنيز گري دی كه با صد ھا سازمان جاسوسدي بدوم تردكرد،ي مءبقا

اكنون روابط احمد .  دمي گزارش داده و به اطالع ھموطنان رسانكاي و امری پاكستان، شوروی جاسوسیبا سازمان ھا

و نا  ی در پی پی ھاانتي پرده از خگري قرار داده و بار دیابي مورد ارزاكووا راني ایشاه مسعود را با سازمان جاسوس

 .دارمي بر منيقھرمان خائنتمام  

  

 و برآمدن نيعصر مجاھد: افغانستان" كتاب راني ای سند به ارتباط احمدشاه مسعود با سازمان جاسوسنيمھمتر

لف ؤم.    شده استفيلأ پھلوان تزي  بنام چنگراني ای معروف نظام آخندسي از جواسیكي است كه توسط " طالبان

افغانستان ۀ ندي آی را براراني ای نظام آخندیدارد و توطئه ھاي ماني را نسبت به افغانستان براني ااتي ناآگاھانه نايآگاھانه 

 به ی شوروسميالي امپرالي سوسۀ  دولت دست نشاندسي رئني آخربي پھلوان بعد از سقوط نجزيچنگ.  كندي مميترس

 افراد هي با  كلكه بلیھا با احمدشاه مسعود و ربانپھلوان نه تن.    نمودی را در افغانستان سپریاديافغانستان آمد و مدت ز

 پھلوان دامن زدن زي چنگی اصلتيمامور.   نظار و ھواخواھان احمد شاه مسعود  در تماس و مذاكره بودیمھم شورا
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ا  پھلوان در كتاب خود از پشتون ھلي دلنيبه ھم.   تاجك و پشتون بودني اقوام افغانستان باالخص باني میاختالفات قوم

 جنگ كي ی برانهي تا زمدي نمای مكي تاجك را در مقابل پشتون ھا تحری تاجك و رباند و احمد شاه مسعوكندي میبدگوئ

 خود سھم خود را در انھدام ۀ به نوبزيالبته پاكستان ن.    ھم شدطوري آغاز گردد كه ھمنراني در افغانستان به نفع ایقوم

 و بھره كردندي ما توسط عمال خود رقابت مدمھر دو كشور در قتل عام مر.  ود ادا نمیافغانستان و آتش زدن  جنگ داخل

 داري پاسيمشتمل بر جواس كند،ي در افغانستان عمل مراني ستون پنجم اثيمنح  که"یمسعود شناس" ۀ تيكم.   جستندیم

قاطع  تي با حماتهي كمنيا.  ستاافراد فاقد شعور  دو تن اي كي فروخته شدند و راني سابق كه به ای بی جی افراد كران،يا

 دي نمالي قھرمان تحمثي شده است كه احمد شاه مسعود را بر مردم ما منحفي توظكاي امر حمايت ضمنی  روس و ورانيا

خاينانۀ ايران و امريکا و انگليس را عليه پشت پرده و ما درينجا ھمکاری ھای .   جلوه دھدیو او را فرد استثنائ

 را تازه نگھدارد و ی قومی دارد كه نقاضت ھافهي ھمچنان وظ"یمسعود شناس" ۀتيكم.  کنيمافغانستان مشاھده مي

 ی ھاتي فعالی برالهي وسنيته ھمچنان بھتري كمنيا.   سوق دھدراني از ای و فرھنگیاسي ستي تبعیافغانستان را بسو

  .شوديواك محسوب ما ویعني راني ای نظام آخندیسازمان جاسوس

 

 :نگاردي مني كتاب خود چنۀر پروگراف آخر مقدم پھلوان دزيچنگ 

 

 ني و مبارز عصر مجاھداستمداري جھاد و سقي الی كتاب را به احمدشاه مسعود فرمانده نيا

 ی با او بمي ھاداريد.   از گذشته ھا آرزو دارمیري او طول عمر و پند گی و براكنمي مميتقد

   . رودیبه شمار م لحظات عمرم ني و آموزنده ترني ترنيري از شديترد

 
ھدف . كندي خود جذب می اندازد و او را در سازمان جاسوسی احمد شاه مسعود را بدام مراني ای صورت نظام آخندنيبد

 باشد و از راني خواسته كه احمد شاه مسعود صرف تابع اديشا.  ستيدرست معلوم ن "یريپندگ" پھلوان از زيچنگ

 و ھرات  و ري پھلوان در كابل و پنجشزي اقامت چنگ.زدي جھان بپرھیشور ھا كی جاسوسی سازمان ھاري با سایھمكار

 دست زند و یعي وسغاتي به تبلراني ای ساخت كه به نفع نظام آخندسري مشي فرصت را براني نقاط شمال كشور اريسا

 ۀ حوزء افغانستان را جز پھلوانزيچنگ.   كنددانيِ سابق را به نفع وواك وارد می بی جی كی از عمال افغانیاديتعداد ز

  نيبا ا.  دتلقی ميکن راني ایخي و تاری افغانستان و تاجكستان را جز اقمار فرھنگ ھر دو کشور  دانسته  وراني ایتمدن

 دامنه دار،  برادر غاتيپھلوان با براه انداختن تبل.  گردند تا  افغانستان و تاجكستان  تابع تھران دي ورزیطرح،  او سع

 ادا ی بقدر كافی سھم  خود را به نفع نظام آخندی  برادر كشنيافغانستان دامن زد و احمد شاه مسعود ھم در را در یكش

ھموطنان  ما .  شودي استنتاج می بخوبی از ازبك ھا و ھزاره ھا از كتاب وی پھلوان با پشتون ھا و نفرت وتيضد.  نمود

 ھم یاگر اختالفات.   خورد ما دھدبهآنرا   ودي شان قضاوت نما در موردنانهي خاني حق دھند تا چنگانهي بكي به دينبا

 ۀپھلوان در مورد پشتون ھا در صفح.   ی اجنبادي شكي نه خواھيم گرفت  ميموجود باشد، خود مردم ما در آن مورد تصم

 :سدي نوی مني كتاب  خود چن۴١
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 به ی واحدیرا بی مصنوعی انهيشي پ،یخسازي اند از راه تاردهيمورخان پشتون كوش...

 اي قوم پشتون خير را به نام تای تمدنی مشترك منطقه خي كنند و تارمينام افغانستان ترس

 . افغانستان جا بزنندخيتار
 

 او را با تي و ضدميكني پھلوان مشاھد مزي چنگدگاهي كشور مستقل در دكي ثي جا بوضاحت حذف افغانستان را منحنيدر

 به احمدشاه مسعود بود كه تا ی وو جاسوسی ی تفرقه افگنی درس ھانيھم. ميابي ی مه شبھنيپشتون ھا بدون كمتر

 كه با خواستياحمدشاه مسعود م. كوشندي پاكستان مو راني اني كشور بني امي در انھدام افغانستان و تقسروانشيامروز پ

.  رديت شمال قرار گ كند و خودش در رأس حكوممي افغانستان را به شمال و جنوب تقسراني عمال روس و اريسا

 ی كتاب  خود م١۴٢ ۀپھلوان در مورد مردم ھزاره در صفح.  ً خصوص قبال حاصل شده بودنيموافقت مسكو در

 :نگارد

 

 ی اعتماد نمی سبب آسان به كسني به ھمدي اند و شادهي مظلوم و ستمدی ھزاره مردممردم

 كه به سود شان تمام نندي گزی برميی ندارند و گاه راه ھای چندانی تجربه استيدر س.  كنند

 ممكن است گرفتار ی و فرھنگیخي تاردي دكي از یروي پی به جایاسيدر اتحاد س.  شودينم

 آنھا ی انتخاب كنند كه متحدان راھبردی متحدانجهي بشوند و در نتی قومد محدوینگرش ھا

 .نديايبه شمار ن
 

 مظلوم یًظاھرا مردم ھزاره را مردم.  دشويه آشكار م پھلوان، نفرت او  نسبت به مردم ھزارزي چنگاني طرز باز

 ی برااري حكمتیائتالف حزب وحدت با حزب اسالم.  دھدي اما استقالل عمل شان را مورد نكوھش قرار مداند،يم

 مسعود تاجك جمع شده و بر ضد پشتون ھا ی لواري اقوام زريا كه سخواھديپھلوان م.   ستي نندي خوش آرانيجاسوس ا

 نظار با حزب وحدت و قتل عام مردم ی تباه كن شورایجنگ ھا.   مواجه خواھند شدۀ دي كنند، ورنه به مشكالت عداميق

 لي تحمكابل را بر مردم ھزاره در یشماري بی ھای مسعود بربادیقوا.  رديگي مهي پھلوان مازي چنگنيافشار از دوكتور

 راني اري مساعد است و اطاعت آنھا را از دساتري غزيانستان ن افغعينظر پھلوان نسبت به مردم ازبك و اھل تش.  كرد

 .كندي مشنھادي پی تمدنۀ عنوان حوزريز

  

 یواك كمك ھااو.   نماندی باقی و فرھنگیاسي در جذب احمدشاه مسعود صرف در ساحات سراني ای جاسوسی ھاتيفعال

 افغانستان ب،يبعد از سقوط نج.  ردي طالبان را بگیشروي احمد شاه مسعود قرار داد تا جلو پاري ھم در اختی نظامعيوس

 ی سعی جاسوسی سازمان ھاني ازكيھر .   قرار گرفتكستان و پاراني ای جاسوسی سازمان ھای زورآزمائدانيم

ًخصوصا بقدرت . ندي نماتي خود  را تثبی و فرھنگیاسي را توسط عمال خود دامن زنند و نفوذ سی جنگ داخلكردنديم
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    Far  Eastern )  كيكونومي استرني فار اۀمجل.   نمودديواك را تشدا و وی اس آی آیاروئين، رورساندن طالبا

Economic Review)   كهدھدي خود گزارش م١٩٩۶ سال ی ماه فرورۀدر شمار :  

 

 بگرام براه انداخته كه  ی بسوراني را از مشھد در شرق ایمي عظی پل ھوائكي رانيا

 كي  سال گذشته، در ،یبه اساس منابع  اطالعات.  دھديا پرواز م الزم رحاتيروزانه تسل

 كيمسعود .   ھا در بگرام نشستیراني پرواز  ا١٣،  ١٩٩۵ نوامبر سال ٢٢ یعنيروز 

 ھمچنان پنج كمپ رانيا.  دھدي را در بگرام آموزش ماجك تی چند ھزار نفردي جدیقوا

 خان لي اسماعی تحت رھبرانيجو ھشت ھزار تن جنگيۀ تربی براراني در شرق ایآموزش

 ھا اظھار پلماتيد.   بر پا كرده استكند،ي  می ھرات كه حاال در مشھد زندگیسابق وال

 ی مركزتي آمر،ی رضائحسنم  پاسداران انقالب، جنرالۀ نخبی كه قومندان قوادارنديم

 رانيا.  دي ھرات كمك نماۀ دوبارري خان را در تسخليخود را به مشھد انتقال داده تا اسماع

  . دھدیاري خان را در بدست آوردن قدرت لي اقدام نموده تا اسماعزي نیبه چاپ پول افغان
 

 بوطن در ني انسان خاني كه اسازدي و ثابت مدھدي نشان می احمدشاه مسعود را با نظام آخندقي رابطه عم، گزارشنيا

 و به ردي نداشت كه از كدام  كشور پول بگتياھم ء احمدشاه مسعود و شركایبرا.   بودی سازمان جاسوسنيخدمت چند

ب و حفظ ص غكرد،ي ھم او را كمك مراني ای نظام آخندیسوس مسعود كه سازمان جایھدف نھائ.   دچه تعداد افغان بكش

 كي احمدشاه مسعود به ی برای و وطنفروشانتيخ.   افغانستان بود و بسۀي و تجزمي تقستي  و در نھایاسيقدرت س

 خود را در خدمت سازمان وستهي  پانشي است كه حامی وی روش ضد ملني ھمیبر مبنا.    مبدل شده بودیميفرھنگ دا

 رواني نظار و پی افراد شورابرد،ي مورشي كه به افغانستان ی خارجیرويھر ن.  دھندي جھان قرار می جاسوسیھا

به ميھن  احمدشاه مسعود  داني مرانتيخ.  رنديگيقرار ممتجاوز  ی خارجی احمدشاه مسعود در خدمت ھمان قواۀدلباخت

 .شناسديحد و حصر نم

 

 :سدي نوی م٢٠٠٣ سپتامبر ١۴ خيبتار    org.ratical. www  تي ولف در ساپال

 

 آنھا با كمك رايز. كردي مسعود  و مقاومت او را  از دور كمك مكاي امرنكهيجالب توجه ا 

بر .  اوردندي اسلحه بدست مرانيز ا ا،ی مركزیاي آسی ھاتي و جمھورهي روسیكيستيلوژ

 در ١٩٩٨ كه در سال راني اۀ محمولكيحسب گزارش سازمان نظارت بر حقوق بشر، 

 (T-62) ۶٢ یو ت  (T- 55)  ۵۵ ی  تی تانك ھای مھمات برامل شد، شافيقرغزستان  توق
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 ريو سا (RPG-7)  ٧ ـ ی جی آر پ،یتري می مل١٢٢ ی ھاتزاري ضد تانك، ھاوی ھانيام

 .سلحه و مھمات بودا
 

 از روابط احمدشاه مسعود با كاي امركهيباوجود.  ميبري می پراني ای احمد شاه مسعود با نظام آخندقي به ارتباط عمنجايدر

 در یش ترك نكرد و از وي آخر زندگقي  آگاه بود، اما  او را تا دقا)هيروس( ی و شوروراني ای جاسوسیسازمان ھا

 ني بھتر  پول،ی در بدل اعطاروانشيكه احمدشاه مسعود و پ)  ميدانست( دداني مكايامر.  دمواقع مختلف استفاده نمو

  .وندري در افغانستان بشمار مكاي امری ستراتژبشبردي پی برالهيوس

 

 ی كتاب خود م٢٢۵ ۀدر صفح  (Bush At War) مولف كتاب بوش در جنگ  (Bob Woodward)  ودواردباب

 :گاردن

 

 ھا دالر كمك ونيلي می متماداني سالانيدو ائتالف شمال را در جر ھر هي و روسرانيا

  پول ھزار ھا عسكر ائتالف ی كمك دھنده بود كه با اعطانيً احتماال بزرگتررانيا.   نمودند

  …شمال را معاونت  نمود
 

 كه  در راني ایسوس با سازمان جاروانشي احمدشاه مسعود و پۀ مرا در مورد رابطی ادعاتي حقانگري گفتار بار دنيا 

 ی ای آی و سكاي كه امرنگارديلف كتاب بوش در جنگ مؤم.  سازدي داشت و دارد ثابت می افغانستان دست درازاستيس

 وجه چي به ھكاي كه امردي حوادث به ثبوت رسانانيجر.  كردي نمی شان فرقیاز موضوع خوب آگاه بودند اما برا

 . مانند احمد شاه مسعود را  از دست بدھد و بدردبخوری جاسوس مسلككي كه خواستينم

  

ۀ عي شميرژ" كه شودي كتاب خود متذكر م۵٣٩ ۀدر صفح  (Ghost Wars)  "جنگ ارواح" كتاب ۀسندي كول نوفيست

 فرستاد تا او را در یً عمال به احمدشاه مسعود اسلحه و پول مراني بودند، و ای تندرو دشمنان خونی و طالبان  سنرانيا

 احمد شاه راني ای نظام آخندیواك،  سازمان جاسوسا كه چطور وميكني  بازھم مشاھده م".ديطالبان كمك نما هيجنگ عل

 نكهي نمود، صرف نظر ازی كشور و مردمش استعمال مهيمسعود را در استخدام خود داشت و او را در مواقع مختلف عل

 و دادي خود را  از دست م"زيچ" ھر بدل  پول احمدشاه مسعود در.   در افغانستان در قدرت بودی و گروھیچه كس

 را ی فروشھني و مانتي راه خنيَ دري ھم مانند پ ویني و مخلصروانيپ.  شدي می و خاك فروشانتيحاضر به ھر گونه خ

    .دھندي و ذلت تن در می و به ھر گونه پستكننديدنبال م

 

 "االشه شكن"مولف كتاب  (Gary Berntsen) نيتس برنیَگر.  كنمي جلب مگري منبع مھم دكي ھموطنان را به هتوج

(Jaw Breaker)    نگاردي مني  چن۴٩ ۀ در صفح:  
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:  ميدانستيً را بما گفت كه قبال میزي  چ) در تاجكستانكايسفارت امر( سفارت یاسي سمامور

 حضور ري پنجشۀھمچنان در در  (MOIS)  راني اتيوزارت  مخوف استخبارات و امن

 MOIS هيمن سال ھا عل.  دادي خود با احمدشاه مسعود ادامه مفي كثۀداشت و به رابط

 كرديمسعود را كمك م  MOIS...دانستمي مانهي شرق می ھای نازند كردم و آنرا مانتيفعال 

 . نفرت داشتی از طالبان سنعهي شراني ارايز
 

 ی كسايآ.   نباشدراني این جاسوس ماند كه احمدشاه مسعود در استخدام سازمای می و مجامله باقدي تردی چه جاپس

 رد كند؟  بھتر است راني ای نظام آخندیب را به ارتباط احمدشاه مسعود با سازمان جاسوساد و كتسن ھمه ني اتوانديم

ش پرده بدارد و خود ي احمدشاه مسعود به مردم و كشور مادریخي تاری ھاانتي  در كابل از خ"یمسعود شناس"  کميتۀ

  .سسه است، نجات دھدؤ آن مۀ  شرف باختیه در انتظار اعضا كی روزهيرا از س

     

 


