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 ! قومندان مسعود در استخدام جاسوسان جهان
 

احمد شاه مسعود تا زمان ترورش توسط تروریست های القاعده و یا شاید هم بوسیلۀ مزدوان قسیم فهیم، یك جاسوس  
ول و قدرت عرضه میكرد، قرار میگرفت. حامیان چند جانبه بشمار میرفت. او در خدمت هر كشور خارجی كه بوی پ

احمد شاه مسعود مانند جریدۀ اجیر امید، سایت بی صاحب سرنوشت حامی جنایات ربانی (محترم ویس ناصری هویت  
فرد مسؤول را كشف كرده است) و سائر افغانستانی ها، جاهالنه سعی میورزند تا حقایق تاریخی را دگرگون جلوه  

انكار نمایند. در هر دو صورت، تا حال به جز سر شكستگی و سرافگندگی چیزی دیگری نصیب شان  داده و یا از آن  
نشده است. نه دشنام به فامیل ها و نه اخطار های امینی میتواند ما را از مبارزه علیه خائنین باز دارد. اعمال زشتی  

ارتباط خیانت بوطن سر زده است غی به  از جانب قهرمان ساختگی شان  از كه  قابل شمار است. ما در گذشته  ر 
همكاری احمد شاه مسعود با كی جی بی و سی آی ای صحبت كردیم. حاال روابط او را با آی اس آی پاكستان مطرح  

 .بحث قرار میدهیم
سال اخیر ثابت میسازد كه او تا كدام اندازه با پاكستانی ها نزدیك بود و چه   ۳۰جریانات سیاسی تاریخ كشور در  

ری را از جانب آی اس آی در تخریب افغانستان به مرحلۀ اجرا گذاشت. اگر تا اكنون زنده میبود و در رأس  دساتی
قدرت قرار میداشت، بدون تردید برای خوشنودی پاكستانی ها حتی معاهدۀ دیورند را هم به رسمیت می شناخت.  

دوستم و سائرین، یكی از مسببین اصلی بربادی  احمد شاه مسعود مانند سیاف، ربانی، گلبدین، خلیلی، محقق، مزاری و  
ها و ویرانی های افغانستان است. درین راستا از هیچ عمل شنیع خوداری نكرد و از هیچگونه خیانت به كشور و  

   فروش آن به دشمنان افغانستان ابا نورزید. جا دارد كه او را
ریاست جمهوری مرحوم داود خان، مناسبات افغانستان و پاكستان رو به وخامت گذاشت  ۱۹۷۶ـ  ۱۹۷۳در سالهای  

و پاكستان برای بی ثبات ساختن افغانستان به اقداماتی متنوع دست زد. یكی از آن اقدامات استعمال افراد و گروه های 
خدمت آی اس آی یعنی سازمان جاسوسی پاكستان قرار گرفتند.  اسالمی بود كه به پاكستان فرار نمودند و مستقیماً در  

افرادی مانند ربانی، احمد شاه مسعود، گلبدین حكمتیار و دگر همراهان، آموزش های تروریستی دیدند و توظیف شدند  
ا  كه علیه كشور شان دست به فعالیت های تخریبی و تروریستی بزنند. درین جا بعضی كتب و اسناد قابل اعتبار ر

منحیث مأخذ مورد ارزیابی قرار داده و خواهیم دید كه احمد شاه مسعود برای بدست آوردن پول و غضب قدرت با  
 .دشمنان خارجی و داخلی افغانستان در معامالت علنی و یا مخفی داخل بود

ی رفت و پاكستان  ، روابط پاكستان و افغانستان رو به سرد۱۹۷۳بعد از استقرار نظام جمهوری در افغانستان در سال  
افغانستان را متهم به حمایت از جدائی طلبان بلوچ نمود. ذوالفقار علی بوتو صدراعظم وقت پاكستان تصمیم گرفت  
كه مرحوم محمد داوود را در تنگنا قرار داده و از وی انتقام بكشد و سر انجام نظام جمهوری را در افغانستان سقوط  

 .دهد
اسالمیست ها را كه    ۵۰۰۰، پاكستان  ۱۹۷۵ـ  ۱۹۷۳بین  ” www.issi.org.pk/journal/2002 نظر به گزارش

،  ۱۹۷۵اكثر آنها جوانان مسلمان مخالف نظام جمهوری بودند، در اردوگاه های مخفی نظامی آموزش داد. در اواسط  
شرق افغانستان اتفاق افتاد. معروفترین شورش مورد حمایت  حمالت مخالفین نظام جمهوری مورد حمایت پاكستان در  

  در پنجشیر صورت گرفت كه با خشونت سركوب گردید." سایت  ۱۹۷۵جوالی    ۲۱پاكستان علیه نظام داوود در روز  
 studies.org-afghan-for-www.instituteداد كه در سال    همچنان گزارش  داوود  بقدرت رسیدن  از  "بعد 

، احمد شاه مسعود بسوی پاكستان فرار كرد. او در آنجا توسط حكومت ذوالفقارعلی بوتو منحیث خرابكار تربیه ۱۹۷۳
، به هدایت آی اس آی برای تخریب حكومت داوود به پنجشیر برگشت. بعد از ناكامی، دوباره به  ۱۹۷۵شد. در سال  

نمود."  فرار  توسط سازمان    پاكستان  احمد شاه مسعود  استخدام  در مورد  را  ناپذیری  انكار  دو گزارش حقایق  این 
 .جاسوسی پاكستان نشان میدهد و این هنوز آغاز كار است. كتب و اسناد بیشتر را موشكافی میكنیم

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.issi.org.pk%2Fjournal%2F2002%3Ffbclid%3DIwAR0gAE_SikiQsakRzvVaBB1gUrzNUlsTJd5py8iRWigVUwtUu4EPDfJ6On4&h=AT11ky_vHoeZfTYPZLIwAqncyw5hwjyiMTUt7s339e1U_SDkB1FX8cTbCQrRJAyAyhGTkpkmWqv7OQrLpc9lpFzkU6GOiYpmd74R7lBMIvMsImjd1HNNZd6KL63UstFUglhRqNrY0ZqKwR---w&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2NpOGjkD1uIlEJ5fUu87PK0T6jmSL6AqgtTO9RhmmaFkSb5qKEKNh56PxzXTa8ZKIgLH0VW8RwpxXbUdYF7IYOCeykPgjGw7zG9na52yiiUBpyyKDGS8n6a8sm97NhTTHiudDhGFifBuV_NR_AdMUWl0_K9cXNziAY-hWUdOQB1G_7wC6nJHK8CQW_YfaKAtsdI82I0gD_kg
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.institute-for-afghan-studies.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR0I11cO6c85SsDV339snoJ1dSJDP40xSF4DGjajdqGAPfAMOxQlpEUCOj0&h=AT0qNtHbso5_JcUx8x0WXYC9-wVEXjNd2bdyYdJdapmcYLbkFZBAL2Orsm4wMVwEhFPi8jN4zysFEW3v5sTk2GKHkBmBdgwvmUwnWHKyT64L4o0CVOa-nj4pa8ifC2BYAITefGdE-YZgpMMBiw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2NpOGjkD1uIlEJ5fUu87PK0T6jmSL6AqgtTO9RhmmaFkSb5qKEKNh56PxzXTa8ZKIgLH0VW8RwpxXbUdYF7IYOCeykPgjGw7zG9na52yiiUBpyyKDGS8n6a8sm97NhTTHiudDhGFifBuV_NR_AdMUWl0_K9cXNziAY-hWUdOQB1G_7wC6nJHK8CQW_YfaKAtsdI82I0gD_kg
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/sadai_melat_afg_qumandan_massoud_dar_khetmat.pdf


  

 

 3تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه نپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ت های گروه  حضرت عبدالحق مجددی در كتاب خود بنام افغانستان: از امیر كبیر تا رهبر كبیر هم پرده از خیان
 :كتاب خود می نویسد ۵۷۱فراری به پاكستان برداشته و افشاگری میكند. مجددی در صفحۀ 

دولت داودی به دستگیری اعضای برجسته و سركردۀ اخوان المسلمین افغانستان شروع كردند كه در قدم اول یكنفر 
وانان مسلمان می گفتند گرفتار نمود و به  بنام انجنیر حبیب الرحمن را كه سر جماعۀ شاگردان پوهنتون كه خود را ج

اعدام شد. متباقی اعضای مبارزین   از طرف رژیم جمهوری  اولین نفر طالب مبارز بود كه  انداخت...این  زندان 
اسالمی دستگیر شده و به زندان انداخته شدند و عدۀ از ایشان موفق به فرار گردیدند كه اول به مناطق قبایل آزاد  

ر، وزیرستان و ُكرم رفتند كه بعد تر از آنجا با حكومت ذولفقار علی بوتو در پاكستان رابطه پیدا چون تیراه، باجو
كرده و به پیشاور راه یافتند در آنجا مركزیت و دفتر گرفته علیه رژیم محمد داود خان به فعالیت های تبلیغاتی و 

مسلحانه آغاز نمودند. اینجا و آنجا در لغمان،    هجری/ شمسی به قیام  ۱۳۵۴نشراتی پرداختند كه كمی بعد تر در سال  
 .بتی كوت، كنر، نورستان، بدخشان، پنجشیر، پكتیا و پكتیكا باالی افراد حكومتی و تعمیرات دولتی حمله نمودند

مجددی جرئت نكرد اسمای اشخاصی را كه در خدمت پاكستان و سازمان جاسوسی آن قرار گرفتند، ذكر نماید. اما  
روقی، مهتمم كتاب، در مورد حادثۀ پنجشیر اظهار میدارد كه "آمر دستۀ مسلح حمله كنندگان باالی پنجشیر  ابومسعود فا

 ".بنام خواجه محمد محفوظ و قوماندان عملیات آن انجنیر احمد شاه مسعود محصل صنف دول پولیتخنیك بود
یاس و جنایات روس در افغانستان: كتاب خود بنام دس  ۲۵۶دكتر حق شناس مورخ و تیورسن شورای نظار در صفحۀ  

از امیر دوست محمد خان تا ببرك ، تلویحاً به توطئه های پاكستان اعتراف نموده الكن شهامت نشان نمیدهد تا هویت 
رهبر شورای نظار وسائر افرادی را كه شامل توطئه پاكستان بوده و دست به تخریبات علیه افغانستان زدند، افشاء  

و یا غیر شعوری از موقف بوتو در قبال موضع گیری او علیه رژیم جمهوری افغانستان حمایت    كند. همچنان شعوری
  :میكند و او را با مخالفین داخلی داود یكی میداند. حق شناس مینگارد

نارضائیت های عمومی در افغانستان بوتو و گروه های مخالف محمد داود را در هر كجا كه بودند موقع میداد تا علیه  
او دست بكار شوند و زمینه سرنگونی اش را فراهم سازند. كشف و خنثی كردن چندین توطئه های ضد دولتی از  

گسترده و همه جانبه ای توسط نهضت (بعقیدۀ مولف)  جمله عالیم این نفرت عمومی بود. در همین ایام فعالیت های  
جوانان مسلمان در داخل و خارج علیه رژیم محمد داود براه افتاد و در نتیجه قرار بر آن شد تا در یك روز معین در  
سرتا سر افغانستان قیام عمومی آغاز گردد. به هر حال این پالن در اغلب نقاط كشور بنا به عللی كه معلوم نیست 

نخستین قیام مسلحانه جوانان مسلمان در پنجشیر و لغمان و لوگر طبق   ۱۳۵۴ملی نشد. ولی بتاریخ اول برج است ع
برنامه های قبلی (مولف از آی اس آی چیزی نمیگوید) صورت گرفت كه از حمله در حكومت محلی پنجشیر اغلب  

 .جوانان یا شهید و یا گرفتار شدند و عدۀ كمی نجات یافتند
س، حادثۀ پنجشیر را بیان میكند اما نظر به جبن و ترس و وابستگی استعماری رهبر شورای نظار و سائر حق شنا

  .رهبران گروه های مورد حمایت آی اس آی از افشاء هویت خائنین به كشور خود داری میورزد 
محقق فرانسوی معتقد   (Olivire Roy) حال، كتب و منابع غیر افغانی را مور د ارزیابی قرار میدهیم. اولیور رای 

است كه جنبش اسالمی ضد داود در آنوقت بدو دسته تقسیم گردید. اعضای جوان این جنبش تحت رهبری گلبدین  
حكمتیار خواستار یك شورش عمومی بودند، اما ربانی به این عقیده بود كه مردم به قیام عمومی آماده نبوده و باید یك  

كتاب   ۵۴ردو نفوذ كرد تا زمینه برای قیام عمومی آماده گردد. رای در صفحۀ  روش طوالنی را اتخاذ نمود و در ا
 :خود به اسم اسالم و مقاومت در افغانستان چنین می نویسد

معلوم میشود كه بوتو، رئیس جمهور پاكستان، به جوش آمد تا فوراً علیه پالیسی پشتونستان داوود دست بكار شود.  
متیار حمایت نمود. گروه های اسالمی در پشاور با هم یكجا گردیده و با دریافت برای رسیدن به هدف، بوتو از حك

اسلحه از اردوی پاكستان به انجام ماموریت در افغانستان اقدام نمودند. طرح این شورش منطقوی بود: مسعود مسؤول 
در هرات و حكمتیار    پنجشیر بود، مولوی حبیب الرحمن در لغمان وظیفه داشت، داكتر عمر در بدخشان، نصرتیار

  .در جنوبی توظیف شدند
درین جا بوضاحت كامل و بدون كمترین شک و تردید، عمق ارتباط و وابستگی احمد شاه مسعود را با پاكستان میابیم. 
سازمان جاسوسی پاكستان آی اس آی، رهبری كلیه افرادی را كه در شورش و تخریب كاری در افغانستان فعالیت 

ده داشت. طوریكه در مضامین قبلی خود متذكر شدیم، ربانی برای مدتی به حیث چلی در یك مسجد  میكردند، به عه
ایفای وظیفه میكرد. بعد از كودتای خلقی ها ـ پرچمی ها، آی اس آی او را در رأس جمعیت اسالمی قرار داد كه از  

آی ادامه داد تا اینكه كی جی بی او    زمرۀ گروه هفت گانه محسوب میشد. احمد شاه مسعود به همكاری خود با آی اس
را بدام انداخت و وعدهء رهبری را به او داد. احمد شاه مسعود هم دوباره به پنجشیر آورده شد تا از نزدیك زیر  

 .نظارت كی جی بی فعالیت نموده و دساتیر شوروی سابق را در تخریب جهاد و عملكرد صلح روی دست گیرد
اِوان افغانستان: تاریخ مختصر مردم و سیاست اش   ۱۸۰در صفحۀ   (Martin Ewans) مارتین  كتاب خود بنام 

 :مینگارد
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، محمد نیازی رهبر اخوان المسلمین با دو صد تن از همراهانش زندانی گردیدند. یك تعداد دیگر بسوی  ۱۹۷۴در سال  
وه گلبدین حكمتیار و برهان پاكستان فرار نموده و در آنجا حركت مخالف دولت افغانستان را تاسیس كردند. این گر

 الدین ربانی را در خود داشت. حكومت پاكستان 
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