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  CIAاحمد شاه مسعود و 
 يك متحد كاذب  بھترين اميد برای شكار بن الدن بود

 
ی را ب مطالب دلچس،٢٠٠۴سال   فروری٢٣ و ٢٢تاريخ ه  بThe Washington Post)(اخبار واشنگتن پوست 

دام انداختن و يا كشتن بن الدن و استخدام احمد شاه مسعود برای رسيدن به اين ه  در بCIAبه ارتباط فعاليت ھای  

 ژورنالست معروف امريكائی بوده كه Steve Coll)(  ستيف کولنويسنده اين مقاالت.  ھدف به نشر سپرد

: ارواحجنگ "نام ه لف كتابی است بؤوی م.  انستان تحرير نموده استمضامين متعددی در مسايل مربوط به افغ

    "٢٠٠١ سپتامبر، سال ١٠ای، افغانستان و بن الدن از تھاجم شوروی تا  تاريخ محرمانه سی آی

  

Ghost Wars: The Secret History Of The CIA, Afghanistan, And Bin Ladden , From 

The Soviet Invasion To September 10, 2001  

  

 ٢٣اينك ما مطالب روز .  اين كتاب استاز   ای  روری واشنگتن پوست مجموع خالصهب ف٢٣ و ٢٢ مقاالت 

  . است خدمت ھموطنان تقديم ميكنمCIAروری واشنگتن پوست را كه منحصر به ھمكاری احمد شاه مسعود با بف

 طوالت كالم در گزارش خود در  مضمون نسبت جلوگيری ازۀدر اخير،  بعضی مطالب ديگری را كه نويسند

اخبار واشنگتن پوست درج نكرده است اما در كتاب فوق الذكر به تفصيل از آن مطالب صحبت شده منحيث تبصره 

 . به شما ھموطنان ارائه ميدارم

  :واشنگتن پوست مينگارد
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سوی دوشنبه ه اداره ب از مركز ضد فعاليت ھای تروريستی اين ١٩٩٩ در ماه اكتوبر CIAيك تيم از كاركنان 

وسيله ه  ياد ميشد كه ب۵ يعنی االشه شكن ـJawbreaker-5اين تيم به اسم مستعار .  مركز تاجكستان پرواز نمودند

 يك مامور كار آزموده در سازمان امنيت Rich.    رھبری ميگرديدCIA آمر شعبه بن الدن در )Rich(ريچ 

  . زاير و سائر كشور ھای جھان سوم ھم ايفای وظيفه كرده بودً قبال در الج  شناخته ميشد كهCIAامريكا يعنی 

ه  بMI-17ً دوشنبه فرود آمده و بعدا ذريعه يك ھيلو كوپتر روسی ۀايشان در يكی از ميدان ھای ھوائی دورافتاد

ھدف اين بود كه روابط جنگی و جاسوسی را با .  سوی قله ھای باريك و پر برف شمال افغانستان سرازير شدند

رھبر تيم .  ً نموده تا مشتركا عليه بن الدن مبارزه نمايندء ائتالف شمال احياۀدشاه مسعود رھبر جنگجويان ژوليداحم

CIAبيائيد با ھم ھمكاری نمائيم.  ما يك دشمن مشترك داريم:  به احمد شاه مسعود گفت  .  

  احمد شاه مسعود را رھبر يك تعداد  كلنتن،ۀ و در ادار)پنتاگون( يك تعداد در وزارت دفاع امريكا ١٩٩٩تا سال 

 كلنتن كه به موضوعات محرمانه ۀحلقه درونی ادار.   ميشناختند،مردم اوباش كه نيروی خود را از دست داده اند

وزير خارجه .  دسترسی داشتند در مورد مشاركت و ھمكاری با احمد شاه مسعود به دو گروه تقسيم شده بودند

كه نظرات و   )Henry Shelton( و لوی درستيز امريكا ھنری شلتن )Madline Albright(مدلين البريات 

ی ادارات مربوطه خود را منعكس ميساختند مناقشه ميكردند كه ائتالف مسعود يعنی ه ئافكار تحليل گران حرف

ً خصوصا در مركز ضد تروريستی، CIAاما در  .  ائتالف شمال يك جريان فاسد بوده و در حال سقوط است

ين آزموده با اشتياق كامل ميگفتند كه احمد شاه مسعود آخرين و بھترين اميد در گرفتاری و يا كشتن بن الدن مامور

ايشان ھمچنان اظھار كردند  كه البته .  خواھد بود  قبل ازينكه بن الدن بتواند چند امريكائی ديگر را از بين برد

  . ا بن الدن خطر بزرگتر محسوب ميشدمسعود يك متحد قابل اطمينان و قابل اعتماد نبود ، ام

وحشت زده و مضطرب از دريافت گزارش ھای رو به افزايش امنيتی در مورد اينكه القاعده به حمالت جديدی  

  مشاور )Sandy Berger( رئيس جمھور وقت امريكا، ساندی برگر )Bill Clinton(اقدام خواھد كرد، بل كلنتن 

 را Jawbreake-5 ماموريت ،   آمر اداره ضد تروريستی)Richard Clark(امنيت ملی و  ريچارد كالرك 

با وجوديكه در مورد شخصيت احمد شاه مسعود ناراحت بودند، ايشان اظھار كردند كه ھر چيز را .  منظور كردند

.  مسعود و حاميانش در شمال افغانستان عليه طالبان می جنگيدند.  در حدود دليل و منطق امتحان خواھند كرد

سر انجام،  . ًبعضا ھم با گروه ھای داوطلبان عرب القاعده، جنگجويان پاكستانی و حتی چيچن ھا مواجه ميگرديدند

 اميد وار بود كه مسعود بن الدن را كشته و يا اينكه CIA رئيس مركز ضد جاسوسی )Cofer Black(كوفر بلك 

  .  بعد از دستگيری وی را غرض محكمه تحويل دھد

ت يأ،  احمد شاه مسعود به اعضای ھ١٩٩٩ پنجشير در ماه اكتوبر ۀ خانه ھای محفوظ و كم نور دردر يكی از

CIA  يعنی Jawbreake-5مند به ھمكاری با ه  گفت كه وی از دل و جان عالقCIA بوده ، اما در مورد  

اوقات را در قندھار بن الدن اكثر "احمد شاه مسعود  به اين نكته اشاره  نمود كه .  محدوديت خود ھم ذكر كرد

  درين ."سپری می نما يد، الكن بعضی مواقع به جالل آباد ھم سفر ميكند كه نزديك به خطوط ائتالف شمال است

  .مناطق مسعود مخبرين فعال داشت و شايد ھم ميتوانست كه تماس ھای خود را وسعت بخشد
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ت يأانتقالی ايفای وظيفه ميكند، به ھارجه نظام حيث وزير خه ًاحمد شاه مسعود از طريق ترجمانش عبدهللا كه فعال ب

CIAامريكا تمام توجه خود را بر بن الدن .  پاليسی امريكا نسبت به افغانستان محكوم به شكست خواھد شد:   گفت

در مورد طالبان چه؟ .  و ھمكاران وی متمركز ساخته  در حاليكه معضله وسيع تر ازين است كه شما فكر ميكنيد

يان طالبان در دستگاه جاسوسی پاكستان چه؟ و باالخره در مورد كشور ھای كمك دھنده آنھا يعنی در مورد حام

عربستان سعودی و امارت متحد عربی چه؟ حتی اگر ما در اجرای اوامر تان موفق گرديم، اين ھمكاری معضله 

 وزير خارجه فعلی كه  به احمد شاه مسعود از طريق عبدهللاCIAمامورين  .  بزرگتر را حل نخواھد كردای 

.   نمائيميست عملیكن  ما دساتير ديگری داريم كه باستيم، الھما با انتقادات شما موافق “: ترجمانی ميكرد گفتند

.  ی نظامی را با طالبان و يا حمايت از يك گروه خاص را در افغانستان رد می نمايدئامريكا ھر گونه رويارو

ھمكاری مسعود درين .  فتاری و كشتن بن الدن و ھمكاران وی متمركز استًپاليسی امريكا فعال صرف بر گر"

  مسعود و  ياران وی موافقه كردند كه در ."ساحه زمينه را برای حمايت سياسی وی  در آينده مھيا خواھد ساخت

بدين وسيله  ھيچ چيزی را از دست نخواھند داد و اميدوار بودند كه  امريكا CIAھمكاری با امريكا و جاسوسی به 

 ۀاما رابط.   به مسعود كمك نمود١٩٨۴  بار اول در سال CIA. بتواند شناخت بھتری نسبت به افغانستان پيدا نمايد

سازمان جاسوسی .   ھم خورده بر پاكستان در جريان جنگ ھای افغانھا عليه شوروی بCIAآنھا نسبت اتكای 

گروه .  بدين حكمتيار به جنگ اقدام كرده نفرت عميق داشت از مسعود نسبت اينكه وی عليه گل)ISI(پاكستان 

  .  تندروان حزب اسالمی حكمتيار از حمايت خاص پاكستان در آن وقت بر خوردار بودند

گری .   دالر به سردی گرائيد۵٠٠٠٠٠ در مورد مبلغ ١٩٩٠ با احمد شاه مسعود در سال CIAرابطه مخفی 

   مستقر در اسالم آباد اين مبلغ پول را به برادر مسعود تحويل CIA  يكی از مامورين)Gary Schroen(شرون 

داد به اين اطمينان كه احمد شاه مسعود بايد قوای رژيم ماركسيستی افغانستان را در امتداد شاھراه سالنگ مورد 

دند كه  معتقد شCIA و سائر مامورين Gary Schroen.  اما قوای مسعود از جا تكان نخورد.  حمله قرار دھد

كابل ه  ب١٩٩۶ در سال Gary Schroenاما حينيكه .   دالر را ماھرانه دزديدند۵٠٠٠٠٠مسعود و برادرش مبلغ 

 به  برادر مسعود تحويل داده بود Garyيعنی پوليرا  كه   .   را نگرفته است۵٠٠٠٠٠آمد، مسعود بوی گفت كه او 

 ١٩٩٧  دوباره مسعود را در بھار سال Gary Schroen.  حقيقت را خدا ميداند.  دست احمد شاه مسعود نرسيده ب

درين وقت طالبان كابل را متصرف شده و احمد شاه مسعود قھرمان شورای نظار .  در مركز جديدش در تالقان ديد

غرض جلب توجه امريكا در مجادله عليه طالبان، احمد شاه مسعود .  ًجبرا به مناطق شمال افغانستان فرار  نمود

 در شمال CIA برای Stingrs شد و شروع به خريداری راكت ھای ستينگر CIAنوع ھمكاری با حاضر به ھر 

    .   اطالع دھدCIAوی ھمچنان موافقه نمود كه از محل اختفای بن الدن به .  كشور كرد

  دالر در ھر مالقات،  به ديد و بازديد مسعود در٢۵٠٠٠٠ با آالت جاسوسی و اعطای مبلغ CIAتيم ھای خفيه 

 ذريعه ھيلوكوپتر مسعود ١٩٩٧ بود كه در سال )NALT-1( ١نام رمز دسته اول نالت ـ.  دره پنجشير آغاز كردند

 داخل پنجشير گرديده و آالت ١٩٩٩سه تيم ديگر ھم تا تابستان .  سوی پنجشير پرواز نمودنده از دوشنبه ب

رغم شك و ترديد اداره علی .  ر دادندجاسوسی را غرض تعقيب مخابرات راديوئی طالبان در اختيار مسعود قرا

با وجود حيوانيت و وحشيگری .   رابطه خود را با وی عميق تر ساختCIAكلنتن در مورد احمد شاه مسعود، 
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ماده  شد تا با مسعود در مسايل مربوط به جاسوسی ھمكاری نمايد، اما  حاضر به آاحمد شاه مسعود، اداره كلنتن 

 امنيت ملی قصر سفيد با ياد آوری از عمليات نااجرای ۀبعضی از اعضای ادار.  گرديدمسلح كردن ائتالف شمال ن

.    را گرفته اما  كاری انجام ندھدCIAشاھراه سالنگ، ازين ھراس داشتند كه احمد شاه مسعود چند بار ديگر پول 

  .  در نھايت اداره امنيت ملی، ھمكاری با مسعود را تصويب كرد

دست آورد كه بن ه  اطالع بCIA، مركز ضد جاسوسی  Jawbreaker-5واز ھای متناوب تيم چند ماه بعد از پر

سيس أدرين كمپ، القاعده يك مكتب غرض تربيه كدر نخبه ت.  الدن در يكی از كمپ ھای القاعده در درونته رسيد

د ارسال  آالت جاسوسی را به خطوط جنوبی مسعوCIA.   نموده و حتی مصروف ساختن اسلحه كيمياوی بود

.  سيس كردندأ، يك محل مشاھداتی را برای نظارت كمپ بن الدن تCIAكاركنان  نموده و عمال مسعود با كمك 

مسعود يك تعداد از راكت ھای كاتوشيای روسی را بر قاطران بار نموده و با كماندوی ھای خود به تپه ھای مافوق 

 اطالع داد كه كمپ بن الدن را با آتش CIAفريب آميز به احمد شاه مسعود طور .  كمپ بن الدن در درونته فرستاد

 با اين ماموريت نظر به داليل مختلف، مسعود ادعا نمود كه CIAبا وجود مخالفت .  راكت در ھم خواھد كوبيد

 فتاده  و مسعود حتی يك راكتیيً بعدا فھميد كه چنين اتفاقی نCIAكمپ درونته را مورد حمله راكتی قرار داد، اما 

درين ضمن، احمد .    يكبار ديگر به مكر و فريب مسعود آگاه گرديدCIA.  سوی كمپ بن الدن پرتاب نكرده ھم ب

ستراتژی وی اين بود كه در قدم اول .  شاه مسعود سعی نمود تا عمليات نظامی خود را عليه طالبان وسعت بخشد

مسعود  .  ان در شمال افغانستان قيام نماينداسمعيل خان و دوستم را تطميع نموده تا در مقابل حكمروائی طالب

وی اميدوار بود كه .  ميخواست  كه عين ستراتژی را در جنوب افغانستان در قلب سرزمين طالبان ھم تعقيب نمايد

حيث معين وزارت خارجه دوره ربانی ايفای وظيفه ه ًكه قبال برا ی ھمانند خود مثل حامد كرزی ئبتواند پشتون ھا

: اتصال داشتند ۀھر دوی اين افراد يعنی احمد شاه مسعود و حامد كرزی يك نقط.  بان بشوراندميكرد عليه طال

CIA  . ضد ايشان ه، حامد كرزی به مخالفت خود عليه طالبان آغاز نموده و يك شورش را ب١٩٩٩در سال 

يفونی به احمد شاه مسعود بعد ازين، روابط كرزی و مسعود نزديكتر شد  و كرزی ذريعه مكالمه تيل.  رھبری نمود

من حاضرم كه داخل افغانستان .  جائی برويد كه بتوانيد پايگاه تانرا نگھداريده گفت كه به قندھار داخل نشويد و ب

  .شده و بجنگم

 كه در بندر عدن در يمن اتفاق افتاد ٢٠٠٠ در اكتوبر سال )Cole(بعد از حمله تروريستی بر كشتی امريكائی كول 

 تن از سر نشينان و كاركنان آن كشته شدند، تيم سی آی ای پنجشير سعی نمود تا با احيای پالن ١٧ و به اثر آن 

 عالوه پول نقد غرض هب.  گذشته، كمك ھای وسيع تر و كشنده تری را در اختيار احمد شاه مسعود قرار دھد

سعود به الری ھا، ھيلو كوپتر ھا، اعطای رشوه به قومندانان و مقابله با ثروت روز افزون طالبان با پول عرب، م

مسعود به طيارات جنگی ضرورتی .  اسلحه خفيفه، مھمات، لباس، غذا و شايد ھم گلوله و توپخانه ضرورت داشت

 ميليون دالر تخمين ميشد ١۵٠ تا ۵٠قيمت تمام شد اين نوع كمك ھای مخفی بين .  نداشت و تانك ھم مطرح نبود

  . دام اندازه از خود اشتياق و حرارت نشان ميدادمربوط به اينكه قصر سفيد تا ك

 آمر شعبه بن الدن مناقشه نمود )Rich(سيس كرده و ريچ أ يك مركز دايمی در دره پنجشير تCIAطبق اين پالن،  

 ميخواست CIA.   بايست طور دايمی در آن منطقه بوده و با عمال مسعود ھمكاری نمايندCIAكه مامورين 
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مادی را كه  نسبت به احمد شاه مسعود  در مورد پول خوری اش خلق شده بود از بين برده و گمانی و بی اعتبد

دست آوردن ه ً مستقيما داخل صحنه شده و با ائتالف شمال  در بCIAروی اين منظور در نظر داشت  كه كاركنان 

ريب احمد شاه مسعود را خورده آنھا نميخواستند كه اينبار ھم  ف.  معلومات از محل اختفای بن الدن ھمكاری نمايند

  .  و به يك حالت خجالت آور ديگری مانند قضيه درونته مواجه گردند

 مدافعمشاور و قدرت را در دست گرفت، احمد شاه مسعود يك ٢٠٠١حينيكه اداره جورج بوش در اوايل سال 

)Lobbyist(  مسعود طی نامه ای عنوانی چينی .  در واشنگتن استخدام نمودرا)Cheney (س جمھور  معاون  رئي

مسعود به . يست پاليسی خود را در قبال افغاسنستان مورد ارزيابی مجدد قرار دھدتقاضا نمود كه امريكا با

تا زمانيكه طالبان از حمايت بن الدن و پاكستان بر خوردار استند، وی نميتواند طالبان را : مشاورين خود گفت

برای .  ف جديد سياسی و نظامی بود تا طالبان را تحت فشار قرار دھدلذا وی در جستجوی ائتال.  شكست دھد

  .  نظر ميرسيده رسيدن به اين ھدف،  دير يا زود حمايت امريكا حتمی ب

.   با مسعود درين جريان كمتر گرديده بود، اما ھر دو جانب با يك ديگر پيغام تبادله ميكردندCIAبا وجوديكه تماس 

 Gary(گری شرون .  د به فرانسه دعوت شده بود تا در پارلمان اروپائی صحبت نمايددرين ضمن احمد شاه مسعو

Schroen( و ريچ  )Rich( به پاريس مسافرت كردند تا به مسعود اطمينان دھند كه با وجود مشكالت در  

ات جاسوسی  به  مشتاقانه  مايل است تا مبلغ چند صد ھزار دالر را طور منظم در قبال تبادله معلومCIAواشنگتن، 

 CIAمسعود با پذيرش اين پول و وعده ھمكاری جاسوسی به آھستگی به مامورين .  احمد شاه مسعود اعطا نمايد

زودی درھم خواھد ه ش ھم بًش كامال خراب شده  و مقاومتا كاری برای وی انجام ندھد، وضعگفت كه اگر امريك

بورگ فرانسه گفت كه اگر جورج بوش ما را ستراششھر احمد شاه مسعود ھمچنان به خبر نگاران در .  شكست

  كمك  ننمايد، اين تروريست ھا امريكا و اروپا را صدمه خواھند زد

 اطالع دادند كه دو ژورنالست CIA، مامورين امنيتی مسعود به مركز ضد تروريستی ٢٠٠١در سپتامبر 

 CIAتبادله  معلومات بين مسعود و .  مودندتلويزيونی عرب از سوی كابل خطوط ساحوی ائتالف شمال را عبور ن

ست عرب مورد عالقه شعبه ضد تروريستی  ياما اين دو ژورنال.  متمركز بر اعراب و خارجيان  در افغانستان بود

CIAپاليسی .   جورج بوش مصروف طرح پاليسی جديد نسبت به القاعده، افغانستان و مسعود بودۀادار.   واقع نشد

 خواست CIAاين طرح جديد از .   نمودء را در مورد كمك به مسعود  احياCIAان طرح قبلی  جديد امريكا ھمچن

خاطر جنگ عليه طالبان در اختيار مسعود گذاشته و او را با الری ھا، لباس، مھمات، ه تا يك مبلغ عظيم پول ب

اما در .  منظور نموداداره بوش اين پالن را .  گلوله، ھيلوكوپتر ھا و سائر وسايل مورد ضرورت مجھز سازد

كار برد يك پاليسی  ھدايت داده شد كه حد اقل كار ھای اداری و كاعذ بازی را در جھت به CIAمورد مسعود، به 

  .مخفی آغاز نمايد

دو ه  مصاحبه را بۀ اجاز٢٠٠١ سپتامبر ٩تاريخ ه آگاه از چنين انكشافات، ب در دره پنجشير، احمد شاه مسعود نا

ستان كمره تلويزيونی را عيار می نمود و ديگری به آواز بلند ييكی از ژورنال. طا نمودست عرب اعيژورنال

ه يك بمب كه پنھانی در كمره تلويزيونی جا ب.    بن الدن بودۀاالت در بارؤنصف اين س. االت را قرائت ميكردؤس
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را  در شعله ھای خود كمره را شكافت، كلكين ھای اطاق را در ھم شكست، ديوار ھای اطاق ۀ جا شده بود بدن

  .گرفت و باالخره سينه مسعود را با انفجاری از ھم دريد

حيث آمر ه ًيكساعت بعد، بعد ازينكه جسد مسعود را به تاجكستان بردند، امرهللا صالح معاون امنيتی وی كه فعال ب

 CIAروريستی در  در مركز ضد ت)Rich(سازمان امنيت نظام انتقالی ايفای وظيفه ميكند، گريه كنان با ريچ 

 از امرهللا صالح پرسيد، مسعود كجاست؟ CIA مامور Rich.  وی از وقوع حادثه اطالع داده صحبت نموده و ب

احمد . امرهللا در جستجوی كلمه انگليسی سرد خانه برای مرده ھا بود.  امرهللا جواب داد ، مسعود در يخچال است

آنھا ھمه در .  ه اول حاميان وی حاضر به پذيرش اين خبر نبودندشاه مسعود در ھمان دقايق اول مرده بود اما حلق

ايشان خبر كاذب را پخش كردند .  تشنج و اضطراب  قرار داشتند و به عجله در صدد طرح ستراتژی جديدی بودند

ائتالف شمال غرض " گفت كه CIAامرهللا صالح به مامور .  كه گويا مسعود زنده بوده و صرف زخمی شده بود

    ." ضرورت مبرم  داردCIAی با القاعده و طالبان به كمك  ئگی در روياآماد

 جورج بوش مرگ مسعود را به ارتباط جنگ عليه القاعده و نتايج آنرا برای ۀ، ادار٢٠٠١ سپتامبر ١٠تاريخ ه ب

 بتوانند  ھنوز ھم اميدوار بودند كهCIAمامورين امنيتی در مركز ضد جاسوسی .  امريكا مورد ارزيابی قرار داد

واشنگتن ميخواست كه .  در شمال افغانستان جای پائی داشته باشند تا از آنجا بن الدن را مورد حمله قرار دھند

  مشاورين و مدافعين.  راھی سراغ گردد تا با بقايای ائتالف شمال قبل از اضمحالل كامل شان كمك شود

Lobbyists)(ه گويا مسعود ھنوز زنده بوده اما طور خصوصی و  مسعود اين تصور را در آغاز  ترويج دادند ك

 .در مكالمات پی در پی تيليفونی فھميدند كه وی ديگر درين جھان وجود ندارد

حامد كرزی چند روز قبل با مسعود صحبت .  حامد كرزی در پاكستان بود كه برادرش  با وی تماس حاصل نمود

سوی جنوب و به قول خودش با و يا ه ز نموده و از آنجا بسوی قلمرو مسعود پرواه وی در نظر داشت ب.  كرده بود

.  ئيد گرديدأبرادر حامد كرزی گفت كه مرگ احمد شاه مسعود ت.   ضد طالبان قيام نمايدهبدون كمك امريكا  ب

چه يك : خاطر دارد، حامد كرزی صرف با اظھار يك جمله عكس العمل نشان داده و گفته طوريكه برادرش ب

 .  كشور بدبختی

 

  :بصرهت
، اسمای برادر احمد شاه مسعود و برادر حامد كرزی را Ghost Wars مولف كتاب )Steve Coll(ستيف كول . ١

 كتابش اسمای ايشان درج شده ۵۶۵  و ٨روری واشنگتن پوست ذكر نكرده اما در صفحات ب ف٢٣در مضمون 
  .  است كه عبارت اند از احمد ضيا مسعود و قيوم كرزی

 ھزار دالر مبلغ ۵٠٠٠٠٠ عالوه ه ب)Gary Schroen( كتاب آمده است كه گری شرون ١٩٨در صفحه . ٢
    .  دالر ديگر را ھم به احمد ضيا مسعود تحويل داده بود٩٠٠٠٠٠

 با ١٩٨٠ ۀ در اوايل دھMI-6 كتاب اين مطلب ذكر شده است كه سازمان جاسوسی انگليس  ١٢٣ًدر صفحه . ٣
مامورين سازمان جاسوسی .  وی  پول، اسلحه و آالت مخابرات تحويل ميداده  باحمد شاه مسعود داخل تماس شده و
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  به عبدهللا وزير خارجه  فعلی انگليسی درس دادند تا بتواند برای احمد شاه مسعود و سازمان MI-6انگليس 
 .سازمان جاسوسی فرانسه ھم به مسعود كمك قابل توجھی ميكرد.   ترجمانی نمايدMI-6جاسوسی انگليس 

،  قيوم كرزی و عبدهللا وزير خارجه نظام انتقالی با يك خانم ۵۶۵  حۀلف كتاب در صفؤر به ادعای منظ. ۴
 .ًنام واشنگتن مشتركا برای مسعود در امريكا فعاليت ميكردنده امريكائی ب

ن جھاد  نگاشته است كه احمد شاه مسعود با قوای اشغالی شوروی در افغانستان  در جريا١١٨ ۀلف در صفحؤم. ۵
اين خيانت احمد شاه مسعود،  سائر مجاھدين .   نمودءًقرار داد مخفی بست و اندروپوف رسما اين قرارداد را امضا

 .را تكان داد

 آمده است كه احمد شاه مسعود يكی از مشاورين نزديك خود را به اسم مسعود خليلی به ميدان ۶ ۀدر صفح. ۶
 . را تا كابل بدرقه نمايدCIA مامور  )Gary Schroen(ھوائی بگرام فرستاد تا گری شرون 

 كتاب متذكره تحرير نموده است كه احمد شاه مسعود، گلبدين حكمتيار، برھان الدين ١١۴ ۀلف در صفحؤم. ٧
د به پاكستان فرار نمودند و مورد استقبال زعامت آن كشور قرار وربانی و سائرين در زمان رياست جمھوری داو

، احمد شاه مسعود را  به پنجشير فرستاد تا عليه رژيم )ISI(ابر رئيس سازمان جاسوسی پاكستان نصرهللا ب.  گرفتند
  .اما بعد از ناكامی  دوباره به پاكستان فرار نمود.  د دست به خرابكاری بزندوداو
اين . ت دريافت ميداشCIA دالر از ٢٠٠٠٠٠ تذكار رفته است كه احمد شاه  مسعود ماھانه مبلغ ١٩٠ ۀدر صفح. ٨

سوسی پاكستان جا پرداخت پول به مسعود را  از نزد  سازمان CIAاما .  مبلغ پول ھميش در حال افزايش بود
)ISI(زيرا  ، پنھان ميكرد  ISI اين حالت نشان ميدھد كه احمد شاه .   در اختيار احمد شاه مسعود ميگذاشتکم  پول

دشمن پاكستان نبوده بلكه متواتر با  اس آی، یاز آ کم انش و با وجود دريافت پول عكس ادعای حاميهمسعود ب
 عکس.   پول دريافت ميكردISI  ھمكاری  نموده و در قبال خدمات جاسوسی، از )ISI(سازمان جاسوسی پاكستان 

به ارتباط اين مضمون در واشنگن ) James Bamford(ويسندگان امريکائی به اسم جيمز بمفورد نيکی از  ، آن
 . اس آی پول ميگرفتیقدر کافی از آه عود ب   نوشت که احمد شاه مس٢٠٠۴ی سال     فرور٢٩پوست   

يكی از آنھا .  ر داشت، احمد شاه مسعود در ميان رضاكاران عرب ھم طرفدا٢٠٢ ۀنظر به شھادت صفح.  ٩
 زامع عبدهللا.  حيث رئيس تشكيالت عرب مسعود كار ميكرده  يك اخوانی فلسطينی بود كه دامادش ب"زامععبدهللا "

 . متملقانه احمد شاه مسعود را به ناپليون تشبيه كرده بود

 به احمد شاه مسعود ١٩٩٠ جنوری ٣١ دالری را كه در ۵٠٠٠٠٠ مبلغ CIA، ٢١٣ ۀطبق مندرجات صفح. ١٠
 .  ھم پنھان كرده بودISIتحويل داد از نزد 

منيتی مسعود محمد فھيم با قيافيه  آمر ا١٩٩۴ كتاب خويش نگاشته است كه در سال ٢٨۶ ۀلف در صفحؤم. ١١
فھيم .   ھمكاری ميكرد)ISI(دست آورد كه حامد كرزی با سازمان جاسوسی پاكستانه گورزای مانند اطالع ب

ماموران فھيم .   كشان به خاد بياورندنماموران خاد را به خانه حامد كرزی در كابل فرستاد و امر داد كه او را كشا
خود حامد .  ق  با حامد كرزی گذشتانده و او را متھم به ھمكاری با پاكستان ساختندچندين ساعت را در اطاق تحقي

وی چه اتفاق افتاد حرفی نگفته است، اما يك تعداد از مردم كه ه كرزی در مورد اينكه در داخل اطاق  تحقيق  ب
ش خون آلود و پنديده  شده و كله و كاپوسبقدر كافی لت و كوه حامد كرزی را ديدند اظھار كردند كه حامد كرزی ب
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در جريان استنطاق، يكی از راكت  ھای حكمتيار به تعمير خاد اصابت نموده كه ھمه دست و پاچه و متوحش  .  بود
حامد كرزی با استفاده ازين فرصت از خاد فرار نموده و در كوچه ھای كابل گيچ و سرگردان قدم ميزد كه .  شدند

در آنجا يكی از دوستانش در ملل متحد، كرزی را شناخت و .  ل آباد آمدبه مركز سرويس رسيد و از آنجا به جال
دوستش كرزی را كمك نموده و او را به منزل يكی از .  ديد كه چھره معصومش پنديده و كبود  شده  بود

به حامد  كرزی تا ھفت سال ديگر . روز بعد حامد كرزی از سرحد گذشته و وارد پاكستا ن شد.  خويشاوندانش  برد
 با  CIA و تحقير از جانب مسعود و سائر عمال شورای نظار، حامد كرزی به حكم ببا وجود لت و كو.  كابل نيامد

ًبرادرش قيوم كرزی ھم با عبدهللا مشتركا در امريكا برای مسعود و ائتالف شمال .  احمد شاه مسعود ھمكار شد

ا توسط فھيم و سائر عمال شورای نظار  در بدل پول  و تحقير برادرش ربقيوم كرزی لت و كو.  فعاليت ميكردند
 .  فراموش كرده است

 .شمول اسلحه به طالبان بخشش داده  دالر را ب۵٠٠٠٠ درج شده است كه حامد كرزی مبلغ ٢٨٧ ۀدر صفح. ١٢

ل وؤ ذكر شده است كه احمد شاه مسعود برھان الدين را در شكست و فرار خود از كابل مس٣۴۴ ۀدر صفح. ١٣
 .سته و او را يك شخص ضعيف و بی كفايت در حكومت داری معرفی نموددان

د مير و محی الدين مھدی ھم منحيث ھمكاران احمد شاه مسعود درين نوع معامالت در صفحه واسمای داو. ١۴
 . درج شده است٣۴۶

بستاب سعودی  كتاب ذكر شده است كه امريكا  شھزاده تركی الفيصل رئيس سازمان امنيت عر٢١۵ ۀدر صفح. ١۵
را ترغيب نمود كه حاال وقت آن فرا رسيده  كه  از تندروان اسالمی مورد حمايت سازمان جاسوسی پاكستان دور 

با پذيرش اين پيشنھاد امريكا، عربستان سعودی نه .  شده و غرض تشكيل شورای نظار به مسعود كمك پولی نمايد
انی در جريان جھاد و حتی بعد از آن پول توزيع ميكرد تا نفوذش تنھا به احمد شاه مسعود بلكه به جوانب مختلف افغ

 ھمچنان بر می آيد كه در حقيقت امريكا ٢١۵ ۀاز مطالعه سطور صفح.  بر ھمه گروه ھای افغانی پابرجا باقی ماند 
 .و عربستان سعودی خالق شورای نظار احمد شاه مسعود بودند

 در مورد حمله بر سالنگ، CIAد دروغگوئی احمد شاه مسعود به  می نگارد كه با وجو٢١٨ ۀلف در صفحؤم. ١۶
 .اين سازمان خواست تا يك فرصت و مجال ديگری ھم به مسعود داده شود

،  نظر به وساطت شھزاده تركی الفيصل، مسعود حاضر شد كه به پاكستان برود ٢٢٠ ۀطبق مندرجات صفح. ١٧
در آنجا احمد شاه مسعود .   با گلبدين حكمتيار رقابت نمايد)ISI(و در مورد جلب حمايت سازمان جاسوسی پاكستان 

 .  در اسالم آباد مالقات نمودCIA آمر شعبه )Harry( و ھری ISIبا اسد درانی رئيس جديد 

 از ناكامی ھای پی CIA نگاشته شده است كه در جريان جنگ مجاھدين عليه حكومت نجيب، ١٩۴ ۀدر صفح. ١٨
 يكی از قومندانان شيعه را در غرب كابل كه در جنگ ھای تباه كن CIA ًءبنا.  د گرديددر پی مجاھدين نا امي

لف ازين قومندان شيعه نام نبرده ؤم.  گوريالئی شھرت داشت، استخدام نموده تا عمليات تخريبی را افزايش دھد
 .ن نظام انتقالی باشداست، اما ھمه حدس ميزنند كه او شايد عبدالعلی مزاری و يا حاجی محمد محقق وزير پال

 نگاشته است كه احمد شاه مسعود غرض رسيدن به ھدف، در ھر زمانی و با ھر كسی  ١٢١لف در صفحه ؤم. ١٩
  .ازينرو وی  با سازمان ھای جاسوسی كشور ھای مختلف در ارتباط بود.  قرار داد می بست
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دست مياورد كه ه  ھند و روسيه اسلحه ب، احمد شاه مسعود در عين وقت از ايران،۴۶٣ ۀطبق مندرجات صفح. ٢٠
 . مورد اعتراض  امريكا ھم واقع نشد

  امريكا از احمدشاه مسعود نسبت دريافتۀ آمده است كه اكثر ديپلمات ھای وزارت خارج۴٣٠ۀ در صفح. ٢١
 . نفرت داشتنداسلحه از ايران و قاچاق مواد مخدر


