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  بجنگدخواهدي نمكهيافغان
 
 

ت  عنوان  را تحی در امور افغانستان مضمونیكائي معروف امرسندهينو (Bruce Richardson) چاردسنيبروس ر
  آنرا  غرض ۀ  ترجمنكي  در  آورده  بود   آه اري برشته  تحر٢٠٠٣ سال ی م٢٢ خي  بتار"  بجنگدخواهدي  نمكهيافغان"

  .دارمي م مي تقدبه ارتباط  حقايق تاريخی کشور هموطنان شتري بیآگاه
 

  ی ای آی نه جنگد، سیورو اشغالگر شی قواهي علگري گرفت آه دمي احمد شاه مسعود تصمكهي زمان١٩٨٣در سال 
(CIA)مسبب كهيزيچ.   داخل شده بودی با شوروی معامله سركي آه احمد شاه مسعود در دي آننده رسشاني پرجهي نتنيبه ا 
، احمد شاه مسعود از جنگ به نفع روس ها ١٩٨٢ و بعدًا در سال ١٩٨١در سال .   بار اول نبودني بود آه اني شد  ایناراحت

  پول و ترك آن  منطقه را به نفع احمد شاه مسعود  وعده ،ی مقدار مواد غذائكي   هيي عوض،  مسكو ته درديمنصرف گرد
 عمل احمد شاه نيهم قتيدر حق.  خوانندي مسعود بكار برده و او را قهرمان ماني است آه حامفي منطق ضعكي نيا.  داد

 ري احمد شاه مسعود از پنجشانتي نظر به خ۴٠ قشون كهينيح.  دي جنگ در سا ئر نقاط آشور گردديمسعود بود آه باعث تمد
 جنوب، غرب و جنوب شرق افغانستان متمرآز ساخت و در سراسر دوره اشغال یآسوده شد، تمام قوت آتش خود را بسو

 . ماندی خود باقی روسی هانعمتيآشور مسعود در خدمت ول
 
 ۀعامل عمد.   دارندتي فعالی شوروهيومندان مهم در جنگ عل وقت به تعداد سه صد قنيگمان نمود آه در (CIA) ی ای آیس

 آه ی هوائی هاداني و متختي به پاري محصور پنجشۀدر.   احمد شاه مسعود را فرد عمده جلوه داد،یائي و جغرافیمنطقو
 وسائل ی  شاهراه سالنگ برای خطوط مواصالتكي ستراتژتيروس ها به اهم.  استكي نزدده،ي در آن متمرآز گرد۴٠ یقوا

 تا آابل با در نظر داشت مانع رتاني شان از حی آه قوادانستندي برده و می خود پی اشغالی قوای مواد براهيي و تهیمخابرات
 منطقه ني دریتيواقعًا آه روس ها به امن.   خواهد بودري پذبي آساري بسی هندوآش  و در صورت جنگ واقعیعيطب

 ۴٠ ی قومندان قوایجنرال گروموف روس.   ببرندشيائر نقاط آشور طبق دلخواه پضرورت داشتند آه بتوانند جنگ را در س
 روس ی منطقه را به قبرستان قواني سنگ ای صرف با پرتاب پاچه هاتوانستي  مخواستيمسعود اگر م": اظهار داشت آه

 ."مي روز را هم بقا نمائكي راه ني بدون باز بودن اميتوانستيما اصًال نم.   آندليتبد
 

،  ١٩٨٣در سال .  رودي به شمار میدي منطقه آلكي ري پنجشۀ در،یائي آه از نگاه جغرافديفهم  ( CIA)  ی ای آیسازمان س
 اعتقاد آه ني را به لندن فرستاد به ااي جنوب آساتي اداره عملليآف  (Gust Avrakotos)    گست افرا آوتوس،ی ای آیس

همچنان  (CIA) ی ای آیس.   را با مسعود بر قرار آرده استانهي مخفابطهرقبًال   MI6  سي انگلی خارجتيسازمان امن
 دادي اجازه نمكاي وقت، قانون امرنيدر.   روس ها متوقف ساخته استهي جنگ را علگريدرك نمود آه احمد شاه مسعود بار د
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 ی و آماندو هایتي امننيمامور.   بودكن با مسعود نا مممي بنًا تماس مستقند،ي به افغانستان سفر نماكاي امری رسمنيآه مامور
SAS  افرا آوتوس، مسعود به هيطبق اظهار.  كردندي سفر مري مواجه نبودند  و وقتًا فوقتًا  به دره پنجشی با مانعسيانگل 
پاآستان بدست  ISI قي را از طری نظامی از آمك های مقدار آمانشي و حامی آرده بود آه وتي شكاسي انگلیتي امننيمامور

 (Avrakotos)  آوتوسافرا همچنان  به  MI6 . منصرف  شده  بودی  شوروی قواهيجنگ  عل  ازلي دلني  ای و رواورنديم
 شعبه سيرئ.   نمودسيپاآستان بوده، تا س ISI  مسعود آه مستقل ازی را برای آمك رسانمي خط مستقكيگفت آه آن سازمان 

 قهر ی نسبت به احمد شاه مسعود مشكوك شده و حتقًايعم (Howard Hard) در منطقه،  هاورت هارد (CIA)  ی ای آیس
هاورت . دهدي شاهراه سالنگ مورد حمله قرار نمري را در مسی روسی ها و تانك های الران آاروی آه چرا وديگرد

 رگي دشيتشو.  فرستاد (CIA) ی ای آی خود را در مورد مسعود به مرآز سدينظرات و شك و ترد(Howard Hart)هارت
 ی شخصني محافظثي را به حیرو شوی هوائی قوای مسعود آماندو ها،یروس (Fedetov) توفي فدۀي طبق اظهارنكه،يا

اسام الدين   و    (Islamutdin) ني دو نفر از آماندو ها عبارت بودند ازاسالم الدیاسما. خود  استخدام نموده بود
)Isometdin.( 
  

 هيي از مسعود تهیونيزي تلولمي فكي دستور داد آه یبو MI6  آهداردي اظهار میسي انگلسندهينو (Sandy Gall)  گالی سند
 آه بعضًا مسعود سدي نوی میروس(Gromov)  جنرال  گرو موف.   استی نابغه نظامكيآرده و نشان دهد آه مسعود  

 گفتار گروموف توسط آمر نيا.  ابدي لي تقلی نسبت بودي انداخت تا شك و تردیم ما براه ی را با قوای ساختگیجنگ ها
 "ست مسكود" در آتاب خود به اسم یو.   شده استديهم تائ (Shebarchin) نيبارشيش (KGB) ی بی جی اول آپارتمنتيد

   . بوده استی آن جعلی و ناآامري در پنجشی شوروی قوای نظاماتينوشت آه تمام عمل
 

 همكاران خود نسبت انيآه در م (Gust Avrakotos) وسبه اسم گست افراآوت (CIA) ی ای آی، مامور س١٩٨۴در سال 
 پشاور پرواز نمود تا با برادر احمد شاه ی  معروف است بسو"فيدوآتور آث" اش در دور جهان بنام ی مخفی هاتيفعال

 ی حساب بانككي CIA به برادر مسعود اظهار داشت آه CIA مور ما،داري دنيدر.  دي مالقات نمانيمسعود در عقب هوتل د
. را هم بجود خواهد آورد ISI  خط ارسال اسلحه مستقل ازكي باز خواهد  آرد و سي سوی از بانك هایكي مسعود در یبرا

  و انگلستان احمد شاه مسعود را آمك نمودند؟كاي جاست آه چرا امرنيسوال در
 آگاه بودند آه احمد شاه مسعود قراد دي تردچگونهيبدون ه MI6 سي انگلی خارجتيو هم سازمان امن (CIA) ی ایهم سي آ

 ضد ی هاتي و انگلستان را وادار ساخت تا به فعالكاي  امری ازهيپس چه انگ.   منعقد آرده بودی با شورروی مخفیها
 با انهي احمد شاه مسعود از دل و جان مخفیعني شان ی آنندگان آمك هاافتي از دریكي كهي خود ادامه دهند در حالیشورو
 كندي جلوه می منطقري آه ظاهرًا غلي از دالیكي آه ممكن است دي نمای مناقشه مچاردسنيبروس ر.  كردي  میكار همیشورو

 و انگلستان در سدد كاي و بنًا امرردي  پشتون  بگلي ازقبا١٩ تا انتقام شكست خود  را در قرن خواستي باشد آه انگلستان منيا
 حد ،ی و شوروكاي امرني بقيبا جود آشمكش عم.   بپردازندی وتي و به حماندي نماداي را در قوم تاجك پیآن شدند تا شخص

 انگلستان در زي آمريشكست تحق. ندهي از احمد شاه مسعود در آتيحما:  مشترك داشتندۀ مسله وجكي دو آشور بر نياقل ا
 یر اواخر جهاد افغانستان عالقمند هم دكايامر. شودي نمهي پشتون هر گز فراموش برتانلي از جانب قبا١٩ در قرن انافغانست

 از پشتون ها یزي آمريدر آن وقت بطور تحق ی ای آی سی تعداد از اعضاكي در افغانستان نداشت و ی نظامتي به موفقیاديز
 باعث خواهد ی معتقد بودند آه زدوخورد داخلی نداشتند و حتی در مورد وقوع جنگ داخلی نگرانچگونهي بنًا هكردند،ي مادي

 خط مش اداره دي طرز دني معتقد است آه چنچاردسنيبروس ر.   به قدرت برسندی نتوانند  به آسانی تند روان اسالمشد آه
 یسع  ی ای آی بر افغانستان، سكايامر اول حمله یدر روز ها.   قرار داده استريبوش را هم نسبت به پشتون ها تحت تاث

 اعتقاد بود آه با به ني  به ای ای آیس.   جلوه دهدزي نا چیوياه احصائ نفوس پشتون ها را از نگ،ینمود آه با نشرات جعل
 انياز م“اما نشر آتاب .   خواهد شدلي به غرب را در افغانستان تشكلي حكومت متماكي احمد شاه مسعود، دنيقدرت رس

ات و  را ثابت ساخت آه احمد شاه مسعود مطبوعنيا  ”Through My Enemies Eyes“  چشمان دشمنان من
 به ی وی اعتناهی و بی اش با شورویمي خود،  روابط صمی  ضد غربیاسي سدي غرب را در مورد طرز داستمدارانيس

  . دادبي سال ادامه داشت، فر٢٠ از شي بیحقوق زن آه برا
 
ن تعلق  به مردم افغانستاقتي شده بود درحقرهي ذخسي سوی در بانك های ویبرا MI6 و (CIA) ی ای آی سلهي بوسكهيپول

 سي تاسسي در سو١٩٨۴ آه در سال ی حساب بانكنيا.  ديرسي ملشي مسعود و فامی به مصارف شخصديداشت  ودارد و  نبا
 ی شوراتي پول جز ملكني ادعا دارد آه اميفه.   باشدی شاه مسعود محمد و برادران امي فهني مناقشه بی اصللي  دلد،يگرد

 الزم دانند از آن كهي مسعود تعلق دارد و هر طورلي پول به فامني آه اورزندي مدياآ برادران مسعود تكهينظار است،  در حال
برعالوه، .  شودي دالر بالغ مونيلي و دوستم به صد ها ممي فه،ی ربانني خان، برهان الدلي اسمعیثروت فعل.  خواهند شدديمستف



www.afgazad.com                                                                             afgazad@gmail.com 3

 لذت ی آب بازی گرم برای و حوض هاري نظی بیا سال، غذا هی لوآس، موتر های افراد نا صالح از خانه هانيهر آدام ا
 ی و حامندهي افراد خود را نماني انكهي تعجب ایجا.  زنندي دست و پا می ها افغان در فقر و گرسنگونيلي مكهي در حالبرنديم

 . و غربت در حال مردن اندی آه از فرط گرسنگدانندي میمردم
 
 و سائر آشور ها  خلق شده است و  هي برتانران،ي روس، اكا،ي امریتي امنیا سازمان هلهي است آه بوسی وحشتناآیعدالتي بنيا

 وجود دارد یدواري امنيا.  رندي ها را بگیعدالتي ها و بی خود سرني جلو چنندهيحقوقدانان برجسته جهان  مصمم اند تا در آ
 قرار دارد و باعث انياالران و جان آه فعًال در دست جنگ سیند آه پول و ثروت هنگفتي نمای سعدهيآه حقوق دانان ورز

 مردم افغانستان و آشور شان به مصرف ی خارج ساخته شده و براشاني از دست اگرددي در مقابل ملت مشاني موضع اهيتقو
 نخواهند ی رهائیلي تحمیبت بار جنگ هاي مصجيجامعه شناسان طراز اول جهان معتقدند آه مردم افغانستان از نتا.  برسد

 ه،ي روسی جنگ ساالران مشترهيبد بختانه در افغانستان، آل.  افتندي اشخاص درنده خو از قدرت بني چننكهيا مگر افتي
  .برندي و سائر آشور ها اند و در عوض مردم افغانستان در رنج و عذاب ستمگران بسر مهي برتانران،ي اكا،يامر

 
 جات هيقر.   شرق و جنوب افغانستان را منهدم آردند درعي وسني مسعود با مسكو بود آه روس ها  سر زمیمعامله مخف
 و ی آشتار رفتند، محصوالت زراعتري زیعي مردم  طور فجی اهلواناتي بخاك مبدل شدند، حیاري آبی آانال هاد،ينابود گرد

.   فرار آردندايو  از اثر شكنجه و عذاب مردند نكهي ااي و دندي بقتل رساي مناطق ني  اگناهي سوختانده شدند و مردمان بیغذائ
 . احمد شاه مسعود با روس ها خواهد بودی معامله مخفیمي داراثي منيا

 
 ني ایكيپلماتي دتي و فعالكايبه اثر قوه آتش امر.   انحراف نموده استرشي آه عدالت از مسنگاردي مچاردسنيبروس ر

 آه با مسعود همكار بودند و اني جان،یخي  تار حادثهكيدر .   شدنددهي قدرت رسانكهي مسعود بر ارانيآشور، حلقه اول حام
غرض .  دهندي ملي افغانستان را تشكیاسي بردند و آنرا به دالر و روبل فروختند  حاال هرم سی تباهیآشور را بسو

 وجه احمد شاه مسعود را ري پنجشیاي مسعود و مافاني شان، حامی به غضب قدرت و اعمال ضد بشردني بخشتيمشروع
 در خواب غفلت ن لحظات آه جهانيدر.  جلوه دهندی را قهرمان ملی آه وكنندي می  سعشرمانهي باال برده  وب نيطور دروغ
 را براه انداخته اند تا مردم و جهان گناهان و یتي مطلع فعالري مسعود همراه با مطبوعات غی شرآت جنائانياست، جان

 حادثه ناگوار ني اتيمسول.  دي مقدس را اعطا نمای شان لقب ولی را ببخشد و به قهرمان ساختگشاني  اتي بشرهي علاتيجنا
 اند ی  آشور هان،ي و سائرهي برتانران،ي اكا،ي امره،يروس.   استشهي پتي افراد جناني ای حامیبدرجه اول متوجه آشور ها

  تا حكومت دلخواه خود را كنندي را استخدام ماني آشور ها طبق معمول جاننيا.   را با خود حمل خواهند آردتي مسولنيآه ا
     . تابع اوامر شان گردندنكهي اايبوجود آورند و 


