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 جاسوس اعظم

به نشر " شاه مسعود جاسوس ھمه کساحمد "، قسمت اول اين مضمون را تحت عنوان ٢٠١۵ سپتمبر سال ٩به تاريخ 

اينک قسمت دوم آن را به ھم ميھنان پيشکش می نمايم، تا به ھويت ضد ملی اين عنصر ميھن فروش بھتر پی . سپردم

 .ين شخص پليد و انسانکش شودابرده و شناخت شان کاملتر از

دست ه ما چه ب"ابی تحت عنوان کت" بروکنگز"سسۀ تحقيقاتی ؤ  يکی از محققان م Bruce Riedel)" (بروس ريدل"

  “ ١٩٨٩ -١٩٧٩: جنگ مخفی امريکا در افغانستان: آورديم

  (What We Won:Amerca’s Secret War in Afghanistan, 1979-1989)  

 را دانسته و او ھم ميھنان ما بايد تابه رشتۀ تحرير درآورده است، که مطالب مھمی درمورد احمد شاه مسعود دارد، 

 مشاور چھار رئيس جمھور امريکا در امور جنوب آسيا وشرق ميانه بود ،مؤلف. دست بياورنده از وی بی شناخت بھتر

 ساخت تا يک مورأماو را " اوباما"، ٢٠٠٩در سال . شد محسوب می" امريکا"و يکی از اعضای مھم ادارۀ امنيت ملی 
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مؤلف در مجموع يک فرد .  پاکستان انجام بدھدنسبت به افغانستان و" امريکا"ژيک درمورد پاليسی يتجديد نظر سترات

 . بوده و معلومات دست اول در زمينه دارد" پاکستان"و " افغانستان"مطلع در مسايل 

 اشغالگران ۴٠به خاک و مردم خويش به ارتباط عقد قرار داد مخفی با قشون " مسعود"در ساليان اول افشای خيانت 

کردند و می  با روس ھا انکار می" احمد شاه مسعود"ز عقد معاھدۀ مخفی بين ً، حاميان بی حيای وی مطلقا ا"شوروی"

، "مسعود"اما برمال شدن اسناد متعدد در مورد خيانت ھای . ًی اصال صورت نگرفته استاگفتند که چنين معاھده 

رف تکتيکی بوده اين معاھده ص: حاميانش را به اعتراف اعمال ضد ملی و ضد مردمی  رھبر شان وادار ساخت و گفتند

کتاب فوق الذکر يکی . دانند که پرده ھا پائين افتاده و جائی برای پنھان کاری باقی نمانده است حال خوب می. است

  .پرده بردارد" احمد شاه مسعود"ازھمان اسنادی است که می تواند از ھويت ضد ميھنی 

حرف می " احمد شاه مسعود"و " حقانی "يعنی" شوروی"  دو جنگجوی دوران جھاد ضد مؤثريتاز " بروس ريدل"

بھترين ھمه "از نگاه مؤلف، . دانند دارد، که دليلش را ھمه می معطوف می" مسعود"زند، اما توجه بيشتر را به سوی 

کردند و  ًمشترکا با ھم کار می" حکمتيار"و " مسعود"زمانی . بود" گلبدين حکمتيار"و بد ترين آنھا " احمد شاه مسعود"

احمد شاه " کتاب خود می نگارد، که بين ٣٢مؤلف در صفحۀ . ی سياسی اسالمی را رھبری می نمودندگروه ھا

 متارکۀ جنگ صورت گرفت، اما دوام نيافت و جنگ دوباره در ١٩٨٣در ماه اپريل سال " شوروی"و قوای " مسعود"

، ھيچ يک از قومندانان ديگر "مسعود"ای ينجا الزم است اظھار بدارم که به استثن ادر".   آغاز شد١٩٨۴ماه اپريل سال 

ين زمان با قوای متجاوز سوسيال امپرياليسم  ادر" پاکستان"و " ايران"جھادی وابسته به دستگاه ھای استخباراتی 

احمد شاه "با وجود اين، از نگاه مولف . نده بودنه آتش بس داشتند و نه قرار داد مخفی و يا علنی امضاء نمود" شوروی"

  .موفق ترين قومندان جھادی بود که مورد توجه پاکستانی ھا قرار نگرفت" مسعود

گذشتاند " پاکستان"، مدت پنچ سال را در ١٩٧٩احمد شاه مسعود قبل از سال : " می نويسد۴۵- ۴۴در صفحات " ريدل"

کن درعين ال. است، کسب نمود" پاکستان"که دستگاه استخباراتی " آی اس آی"و قسمت اعظم آموزشھای الزم را از 

بود و ھم کمک ھای محدود " متکی"ھم به خود " مسعود. "دست می آورده ب" امريکا"و " پاکستان"وقت کمک کم از 

در " ۶ام آی "  "برتانيه"با دستگاه استخباراتی " مسعود"دھد که  اين نشان می". رسيد اما با ارزش برتانيه برايش می

 ١٩۶٧جنگ : " می نويسد۴۵مؤلف در صفحۀ .  ن تذکار رفته استھم از آ" جنگ ارواح"تماس بود که در کتاب 

او را مصمم ساخت که يک عسکر شود و تمايالت نشنليزم اسالمی پيدا " اسرائيل"اعراب و اسرائيل و پيروزی سريع 

ود را دانست، بلکه خ ين خود را تنھا پنجشيری؛ تاجيک و افغان نمی ابيش از" مسعود"بر مبنای اين طرز ديد، . نمايد

" احمد شاه مسعود"شود که  با اين طرز ديد معلوم می". دانست جزئی از مبارزات وسيع اسالمی عليه دشمنان اسالم می

که در پولی تخنيک کابل  چنانچه زمانی. کرد بود و برای اھداف آن مبارزه می" اخوان المسلمين"جزء سازمان جھانی 

  . کرد می" مبارزه"را داشت و در آن راستا " وانان مسلمانج"عضويت سازمان " حکمتيار"محصل بود، مانند 

اخوانی ھا سعی کردند که عليه . را تغيير داد" مسعود"حيات " داوود"کودتای :  می نويسد۴۶ –۴۵لف در صفحات ؤم

ا با فرار کرد و يک ج" پاکستان"به " مسعود. " دست به کودتا بزنند، اما موفق نشدند١٩٧۴گست سال ادر ماه " داوود"

ضد ه ب" افغانستان"از عناصر اخوانی " پاکستان. "به راه انداختند" آی اس آی"فعاليت ھائی را زير نظر " گلبدين"

برای مدت دوسال در يکی از " احمد شاه مسعود. "خان استفاده نموده و به آنھا معاونت لوژيستيکی می کرد" داوود"

بيشتر به سوی " آی اس آی"که  با وجودی.  آموزش ديد" ورپشا"در بيرون از شھر " آی اس آی"مکاتب آموزشی 

، "پاکستان"در . پشتون ھا توجه داشت، اما می خواست که در ميان تعداد زياد افغان ھا، دست نشانده داشته باشد

را " ھوشی مين"و " مائوتسه دون"به دقت نوشته ھای جنگ ھای گوريالئی چه گوارا انقالبی امريکا جنوبی، " مسعود"
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" پاکستان"ثور در" انقالب"تا " مسعود.  "تطابق دھد" افغانستان"مطالعه نموده و سعی نمود که آن نظرات را  با شرايط 

  . ھمکاری نمود" آی اس آی"باقی ماند و با 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  احمد شاه مسعود و گلبدين حکمتيار در ميان مقامات پاکستانی

که  اين. از نگاه وطنفروشی و خيانت به خاک و مھين وجود ندارد"  مسعود"و " حکمتيار"با اين توضيحات، فرقی بين 

بعد از . نمی گردد "احمد شاه مسعود"بود، دليل شريف بودن " آی اس آی "هيکی زياد تر و ديگری کمتر مورد توج

" آی اس آی" را که از مکتب آموزشی  ھائیدوباره به پنجشير آمد تا درس" مسعود"، "خلقيھا و پرچميھا"کودتای 

دستگاه ھای استخباراتی غرب درين زمان به پنجشير آمدند و خواستند که از وی يک قھرمان .  به کار ببندد،آموخته بود

دستگاه استخبارات . فلمی تھيه کرد و به او شھرت کاذب داد" مسعود"از فعاليت ھای " بی بی سی"چنانچه . بسازند

" مسعود"ستخباراتی خود و کماندو ھای متقاعد را به پنجشير فرستاد تا قوای ت ايأ ھMI6)"  (۶ام آی "خارجی برتانيه 

ام "اعزام شدند تا در مراکز آموزشی " برتانيه"به " مسعود"ھمچنان يک تعداد از افراد . را مجھز ساخته و آموزش دھند

نی انگليس ھا در مورد نگرا" می نويسد که ١۴٧مؤلف در صفحۀ . آموزش ببينند" سوسيکس"و " سکاتلند"در " ۶آی 

نگرانی داشتند " مسعود"ال اين است که چرا انگليس ھا از بابت ؤس". ارسال کمک ھای ناچيز به وی ناديده گرفته شد

" مسعود"را در ھمکاری با " ۶ام آی "ًحتما يک دليل استخباراتی بايد موجود باشد که . رسد که به وی کافی کمک نمی

 شوروی حرفی ۴٠با قوای " احمد شاه مسعود"ست که، مؤلف کتاب از قرارداد مخفی جای تعجب اين ا. تشويق نمود

 شوروی در ۴٠با قوای " مسعود"ين معاملۀ مخفی  ااز" امريکا"که به يقين دستگاه ھای استخباراتی  نمی زند، در حالی

  . اطالعات کافی داشتند" کی جی بی"آگاه بودند و از رابطۀ وی با " افغانستان"

زودتر به کابل رسيدند و قدرت حاکمه را از مزدوران " مسعود"، قوای ١٩٩٢در سال " داکتر نجيب"ز سقوط بعد ا

جبل "با استخبارات شوروی زمينه ساز اين حالت بود که با معاھدۀ " مسعود"بدون ترديد که روابط . روس تسليم شدند

 کابل در آتش جنگ ھای داخلی می سوخت که ًخاصتا" افغانستان"، ١٩٩۶ تا ١٩٩٢از سال . تکامل يافت" السراج

. و ديگران درشعله ور ساختن جنگ دست داشت" ربانی"، "مزاری"، "سياف"، "حکمتيار"مانند " مسعود"

 يعنی زمان تجاوز ٢٠٠١و حاميانش را به فرار واداشت که تا سال " مسعود"و آمدن اين گروه به کابل، " طالبان"ظھور

، افسانۀ شکست ناپذيری "طالبان"و حاميانش در مقابل يورش " مسعود"شکست . کابل بودندامريکا به افغانستان در 

سفر کرد و در پارلمان اروپائی " فرانسه" به ٢٠٠١در ماه اپريل " مسعود. "را به خاک برابر کرد" احمد شاه مسعود"

" فرانسه"ه دستگاه استخباراتی در آن وقت گفته شد ک. کرد" طالبان"صحبت نمود و از آنھا تقاضای کمک را عليه 

سی ای "موران أبا م" مسعود"به قول مؤلف، . و صحبتش در پارلمان اروپائی گرديد" فرانسه"زمينه ساز سفر وی به 
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حين بازگشت به پنجشير، چند ). ۴٩. ص(صحبت نمايد " امريکا"ديدار داشت تا در مورد کمک ھای " فرانسه"در " ای

  .   به قتل رسيد٢٠٠١ سپتمر سال ٩در روز "  القاعده"که توسط  ماه ديگر زنده بود تا اين

مجاھدين در " کتاب خود می نگارد، که ١٢۵در صفحۀ " شوروی"در مورد خروج عساکر اشغالگر " بروس ريدل"

. ًجريان عقب نشينی قوای شوروی جدا مداخله نکردند و در مجموع بيرون شدن قوای شکست خورده مختل نگرديد

، توجه خود را به طرف حاالت بعدی معطوف داشتند، که چه "مسعود"ادی از قومندانان مجاھدين، به شمول تعداد زي

از اظھارات ".  آنھا خواستند که منابع و قدرت آتش خود را برای نبرد بعدی در کابل ذخيره نمايند. اتفاق خواھد افتاد

 سالنگ حاکم شده بود به موافقه رسيدند که قوای روس درۀکه سر " مسعود"ًشود که روس ھا قبال با  مؤلف آشکار می

قادر بود که با پرتاب سنگ سر ما محشر برپا " مسعود"جنراالن روس می گفتند که . را حين عقب نشينی اذيت نکند

اين يکی ديگر از خيانت ھای . مانع اين کار شد" مسعود"کند، الکن معاھدات مخفی و وعدۀ انتقال حاکميت به گروه 

در يک معاملۀ پشت پرده که نجيب را عصبانی ساخت، روس ھا "مؤلف می گويد که . به مردم و کشورش بود" عودمس"

که  برای اين". معامله کردند که عقب نشينی آنھا تا حد ممکن خاموشانه صورت گيرد" مسعود"با بصيرت کامل با 

 افزايش دادند که اين ھم يکی از ١٩٨٩ و ١٩٨٨ را خوش نگھدارند، روس ھا کمک ھای خود را در ساليان" نجيب هللا"

  . ندازدبيبود که بر معاملۀ مخفی اش با مسعود پرده " مسکو"چال ھای 

جاسوس ھمه کس بود و با چندين دستگاه  " احمد شاه مسعود"رساند، که  توضيحات باال به وضاحت به اثبات می

پول و قدرت انگيزه ھای اصلی خيانت اين . کرد دمت میاستخباراتی کشور ھای مختلف در ارتباط بوده و به آنھا خ

 قدرت بيشتر ثابت شد که ۀدراريک" دوستانش"و نصب " امريکا"شخص بی ھويت به کشورش بود، که بعد از تجاوز 

اگر حاميانش از کمترين وجدان انسانی و روحيۀ بشری برخوردار . و گروھش کی ھا اند و چه می خواھند" مسعود"

  . ديگر نام اين پليد را نخواھند گرفتباشند، بار 

 

 

  

 

 

 

 
 


