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 احمد شاه مسعود با حميد گل آی اس آی و گلبدين

" اتحاد شوروی، چين و استخبارات انگلو امريکن  در جنگ افغان: جنگ مخفی در افغانستان" عنوان ًاخيرا کتابی تحت

دستم رسيد که نکات عمدۀ  مربوط ه   ب(Panagiotis Dimitrakis)رخ يونانی به اسم پاناگيوتس ديميتراکس ؤاثر يک م

ين کاذب تاريخ به تمام سازمان ھای جاسوسی جھان  تا بدانند که امی دارممندان تقديم ه به احمد شاه مسعود را به عالق

 ارتباطات مخفی و علنی  وی با دستگاه ھای استخباراتی کشور ھای مختلف از او يک خاين بزرگ به   .ارتباط داشت

 چطور افغانستان ، تا خود دريابندمن مطالعۀ اين کتاب را به کليه مبارزان راه آزادی پيش نھاد می نمايم . ميھن ساخت
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دستخوش طرح ھای استعماری گرديده و چطور  متجاوزين شرق و غرب از احمد شاه مسعود حمايت کرده و سرانجام 

عمال مورد حمايت سازمان ھای  . دروغين بر کشور و مردم ما تحميل نموده اند" قھرمان"او را منحيث يک 

 افغانستان به دفاع درھای احمد شاه مسعود استخباراتی کشور ھای  مختلف در افغانستان موظف شده اند که از خيانت 

برخاسته و ھر عمل ضد ملی او را يک نوع عملکرد استثنائی زادۀ نبوغ اين فرد خاين به ميھن جلوه داده و آن را يک 

  . معرفی بدارند" تیانبرد استخبار"پيروزی در 

، تچر صدراعظم برتانيه راه عميات  کتاب خود می نويسد که بعد از حملۀ شوروی به افغانستان١۴٩لف در صفحۀ ؤم

ما برای "تچر طی يک نامه به کارتر رئيس جمھور وقت امريکا به وضاحت بيان کرد که  . مخفی را در پيش گرفت

چراغ ) سازمان استخبارات خارجی برتانيه (۶تچر به ام آی ". جوی امکانات گوناگونی ھستيم و عمليات نھانی در جست

 به زودی با احمد شاه مسعود يک جنگ ساالر تاجک ۶مورين ام آی أم.  اسالميست ھا بشتابندسبز نشان داد که به کمک

 ھمچنان  آموزش ۶، او يک فرستندۀ تکتيکی دريافت کرد و ام آی ١٩٨٢سال  در. در درۀ پنجشير تماس برقرار نمودند

  .  يه نمودپائين رتبه تھمحدودی را  برای قومندانان  

 با مسعود قرار گرفت که به اساس آن ۶ثير  تکتيک و تداوم تماس مستقيم ام آی أتحت ت) آی ایمور سی أم(افراکوتوس 

شنود ودست می آورد، خه ساير جنگ ساالران از حمايتی که مسعود ب).  ١۶۵. ص(از مجرای پاکستان دوری جست 

طبق . گ با شوروی دست کشيد از جن١٩٨٣-١٩٨١مسعود مذاکرات مخفی با شوروی انجام داد و بين سال ھای . نبودند

 به درۀ پنجشير،  مسعود گروه جمعيت اسالمی را که ١٩٨٢گزارش سی آی ای، بعد از حملۀ مخرب روس ھا در خزان 

کرد که در مورد  مسعود بعضی مواقع سعی می. به آن تعلق داشت، کنار زد و تقاضای کمک بشرخواھانه را نمود

  . دست آورده ری را بمشکالت خود مبالغه نموده تا کمک بيشت

، مسعود با کلونل اناتولی تاچف مربوط به جی آر يو ١٩٨٣ می نويسد که در جنوری ١۶۶لف در صفحۀ ؤم

جنگ ساالر . مالقات نمود و گفت که او دشمن شوروی و مردم شوروی نيست) استخبارات وزارت دفاع شوروی(

در .  نمود که قريه جات زير حمايت مسعود مورد حمله معامالتی با شوروی منعقد کرد که به موجب آن شوروی تضمين

سيس يک مرکز نظامی افغان در نقطۀ أمانع ت ]مسعود[او آن مناطق غذا پيشکش کرده و باشندگان ]  مترجم- به [مقابل، 

افراکوتوس جاسوس سی . اين معامالت، جنگ ساالران مورد حمايت آی اس آی را خشمگين ساخت. دجنوبی دره نگرد

سی آی ای سعی کرد .  اشتياق داشت که با مسعود رابطه برقرار نمايد و توانست که  با برادر مسعود مالقات کندآی ای

احمد شاه مسعود  بار اول . از مجرای  آی اس آی طفره رفته  و تماس مستقيم با قومندانان از زمره مسعود برقرار سازد

  ھزار دالر ماھانه دريافت می١٠٠ و ٢٠٠٠٠ديگر  قومندانان بين . دست آورده  ب١٩٨۴پول را از امريکائيان در سال 

در حد شد که   میی قومندان منطقه ئی و گماشتگان۵٠شبکۀ مالی سی آی ای از آی اس آی پنھان بود و شامل . کردند

  حواله استفاده میبرای تحويل پول از سيستم اسالمی. گرفت شدند، در بر نمی  جواسيس غربی را که اعزام میامکان

ثريت راکت ھای ؤثيرات شورش، وضع ساير جنگ ساالران، مأجواسيس افغانی مصروف گزارشات جنگ، ت. گرديد

ستينگر، آمدن جنگجويان سنی عرب و کمک ھای  مادی و مالی از آی اس آی، استخبارات عربستان و عرب ھای 

  ). ١٨٣. ص(ثروتمند مانند بن الدن بودند 

ه بلف، مسعود ترغيب گرديد که در جريان عقب نشينی، قوای شوروی را مورد حمله قرار ندھد که ؤبرحسب نوشتۀ م

بعد از شکست شوروی، ). ٢٢۶. ص(شد   و معامالت خفيه ترتيب اثر داده میتاين نوع عملکرد ھا  با اعطای رشو

. داد  بيشتر به حکمتيار تحويل میکه آی آس آی پول سی آی ای به کمک خود به مسعود طور متوسط ادامه داد، درحالی

سی آی ای توانست  يک رابطۀ . سی آی ای ھمچنان روابط خود را با مسعود، عبدالحق و اسماعيل خان انکشاف داد

 ھزار دالر ٩٠٠٠٠٠، برادر مسعود از جانب او ١٩٨٩در ماه می . مخفی ارسال پول را به مسعود به وجود آورد
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الکن مسعود يک اسالميست پر حرارت . دست می آورده  ھزار دالر ب٢٠٠٠٠٠ماھانه که   اينۀعالوه دريافت کرد، ب

عبدهللا عزام . کرد  از عبدهللا عزام  و ديگر جنگجويان عرب در درۀ پينجشير کمک دريافت میدر عين حالبود که 

  ). ٢٣١. ص(مربی اسامه بن الدن بود که تمايل به گلبدين داشت 

حاکميت طالبان، روسيه ھدف داشت که ائتالف شمال و مسعود اسالميست ھا را شکست  يعنی در اوج ١٩٩٨در سال 

کمک ھای روسيه به مسعود افزايش يافت و او .  مسعود و متحدين ھمکاری مخفی با روسيه را جدی پنداشتند. دھند

 توظيف شد که قوای موران استخباراتی روسيه أيکی از م. دست آورده ھدار و مقدار عظيم مھمات بزرتعداد زيادی 

انجينر ھای  روسی پل جديد بر دريای آمو اعمار نمودند تا ارسال کمک را به اين جنگ ساالر . مسعود را تعليم دھد

 تالقان و بگرام را بھبود بخشيد تا قوای مسعود را مساعدت ھوائیروس ھا ھمچنان وضع ميدان ھای . دنسھولت بخش

قاضا نمود که مرکز ھوائی کوالب را در جنوب آن کشور برای کمک لوژيستيکی مسکو ھمچنان از تاجکستان ت. نمايند

، مسعود با ايگور سيرجی يف وزير دفاع روسيه در دوشنبه ديدار داشت که به ٢٠٠١در سال . در اختيار مسعود بگذارد

. داد سعود کمک می به بعد به م١٩٩۶ھمچنان ھند ھم  از سال . دست آورده موجب آن بيشتر زرھدار و مواد جنگی ب

ايران ھم متواتر به مسعود معاونت . مشاورين ھندی فرستاده شدند تا مسعود و متحديدن او را عليه طالبان کمک نمايند

سرانجام کمک ھای مخفی امريکا، روسيه؛ ھند و ايران بود که ائتالف شمال را از انھدام نجات داد، اما  موفق . کرد می

  ).  ٢٣٩-٢٣۵(را عوض نمايد نشد که سرنوشت ميدان جنگ 

که يک دولت دست نشانده و مستعمراتی در افغانستان  که افغانستان در اشغال قوای بيگانه است و تا زمانی تا زمانی

از جانب حاميانش که از پشتيبانی اشغالگران برخوردارند، تجليل " قھرمان"حاکميت دارد، احمد شاه مسعود منحيث 

 و حاکميت به مردم وده گلم نظام مستعمراتی کابل به قوت نيرو ھای ملی و مردمی چيده شھر لحظه ای ک.  خواھد شد

  . مانند مال عمر ملعون تاريخ خواھد شدنيز ، احمد شاه مسعود يردتعلق گ

 

 


