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 کایامر ۀمتحد االتیاحمدشاه مسعود و ا

 

 

  :جهاد در دههء  هشتاد یسالها - 1 

 ۀمتحد االتیا یخلق در افغانستان برا کیحزب دموکرات تی( و حاکم1978لی)اپر1371ثور یکودتا

 ینظام کینزد اریمناسبات بس انیها در جر ییکایو تکان دهنده نبود. چون امر یناگهان ۀحادث کایامر

. ودندروسها در ارتش افغانستان  ب ۀندیو افغانستان قرار داشتند و شاهد نفوذ فزا یشورو انیم

ها نه  تنها نفوذ  ییکایکه امر دادیپنجاه  نشان م ۀده لیدر اوا کایامر یمل تیامن یراپور شورا یحت

 یکشور از راه اشغال نظام نیروسها به ا ۀرا در افغانستان تا سرحد سلط یشورو دیرو به  تزائ

باور نداشتند.  زینبه مقاومت مردم افغانستان  ،یشورو ینظام ۀبودند، بلکه در صورت حمل رفتهیپذ

 :دیآ یراپور م نیکه در ا ۀبه گون

که افغانستان  کندیو فکر م دهدینم تیاهم اریدرافغانستان بس ینسب زیظاهراً به منابع ناچ نیکرمل»

امر  نیتواند. در ا یاشغال کرده م یکند، به آسان  جابیمسکو ا عتریاهداف وس کهیرا در صورت

بر  یبنمردم آن م ۀتواند  و اراد یفتح  شده م یوجود ندارد  که افغانستان به آسان یچندان شک

  (1«)...........................شود یمؤثر واقع نم اریمقاومت در برابر تهاجم بس

و بدون  یطوالن ریتأخ کیبدون  کایامر ۀمتحد االتیبود که ا استیو س لیتحل نیبا توجه به هم دیشا

" مزکارتریشناخت. "ج تیخلق را برسم کیحکومت حزب دموکرا ت 1978 یدر ششم م یمالحظه ا

 لیما یبه شورو شتریکودتا، افغانستان ب ۀجیهر چند در نت»اظهار داشت:  کایجمهور امر سیرئ

 یدوپر یکند. لو اریدولت دست نشانده  را اخت  تیثیح دیکه دولت جد رودیشده اما گمان نم

  میبه  رژ ستینوشت  که:  برچسپ  کمون مزیتا  ارکیوین  ۀدر روزنام  ییکایافغانستان شناس امر

  (2«).است زیافغانستان ناجا  دیجد

 یۀکه به ترب ینظام ۀرابط یاش با حکومت مذبور و حت یاقتصاد یهمچنان به کمک ها کایامر

 شنهادیپ  سیبه کانگر  کایشد، ادامه  داد. وزارت دفاع  امر یافغانستان محدود م یافسران نظام

 ونافسران افغان مصرف گردد. معا یۀهزار دالر به ترب310مبلغ  1979 -1980 یمال یکرد که در سالها

به کابل  1978 یدر جوال ییکایامر یۀمقام  بلند پا نی" به عنوان نخستوسمیدنیوی"د کایدفاع امر ریوز

 ریسف ثیمذاکرات، "آدولف دبس" به ح نیمذاکره کرد. همزمان با ا یو دولت یآمد و با رهبران حزب



روابط  با حکومت حزب  ۀادام استیها س ییکایکه امر یشد. در حال فیمتحده در کابل توظ االتیا

بودند، قتل   یمناسبات و همکار نیدر صدد  گسترش ا یو حت کردندیخلق را دنبال م کیدموکرات

 .دیکشان یرگیو ت یسرد یروابط را بسو نیدر کابل، ا 1979 یآنها  در چهاردهم فبرور ریسف

 پلوماتها،یاز د یاریبس یتیامن طینا مساعد بودن شرا یمتحده  با ادعا االتیا 1979 یجوال در

معارف و دانشگاه  یو بخش ها  یمساعدت یخود را از پروژه ها یو کارگران فن  نیمتخصص

که بموجب  دیرا  به امضاء  رسان  یا حهیال کایجمهور امر سیافغانستان خارج کرد. ماه بعد کارتر رئ

قتل و  تیمسئول رشیو پذ ریالزم و درست در مورد قتل سف قیحقا یۀکمک به افغانستان تا ارا آن

قدرتمند  در  یکه فرد اصل نیهللا ام ظی. البته حفدیکابل از واشنگتن، ممنوع گرد یمعذرت خواه

 یمعذرت خواه یبه عنوان رهبرحزب  و دولت بود، به جا ینورمحمدتره ک تیرغم موجود یدولت عل

مطلب را چند بار به  نی. او اکردیم یقتل، جناح  پرچم را مسئول معرف  تیمسئول  رفتنیو پذ

در  نیو قتل ام  یشورو ۀاما پس از حمل.بروسوامستوتز" معاون "دبس" در کابل اظهار نمود. ی"ج

 فت،حزب و دولت قرار گر یدر رهبر نیام یکه  ببرک کارمل رهبر جناح پرچم  به جا 1979سال  انیپا

بعد از  کایخواند. امر کایامر ریمسئول قتل سف  ستهایالیامپر ۀندیرا به عنوان نما نیهللا ام ظیحف

 چگونهیکه ه یمت افغانستان به عنوان حکومترابط با حکو  نیاز تأم  یشورو ینظام ۀحمل

و   ینظام ،یفرهنگ ،یکرد. هر گونه  مناسبات اقتصاد یندارد، خود دار  تیو قانون  تیمشروع

درآورد.  سفارت خود را در کابل بست  و درعوض  توجه خود را  قیرا با کابل به حالت تعل یاسیس

 .معطوف داشت نیمجاهد یبسو

 

 :در افغانستان کایامر یاستخبارات استیس

مخالف و متخاصم حکومت  یروهایبه عنوان ن نیمجاهد یبسو کایامر ۀمتحد االتیآوردن ا یرو با

شکل  ییآنکشور در مناسبات با افغانستان بگونه  استیس یشورو یخلق و قوا کیحزب دموکرات

  .نام گذاشت یرسم ریمناسبات غ کی" در چارچوب یاستخبارات استی"ستوانیگرفت که آنرا م

در »در مورد افغانستان بود: کایامر استیس ۀبه حوز ی.ای.آیهمانا ورود س ،یاستخبارات استیس

از  شیساختمان کنگره)که پ یدر قسمت سنا 407-در واشنگتن در اتاق اس 1980 ینهم جنور

از  یریمسلح در خارج آن جهت جلوگ یروهایدر داخل و ن یحفاظت یکیالکترون یاندازه دستگاه ها

از سناتورها حاضر  یکنگره، گروه سیسمیکر التیتعط یاطالعات وجود دارد( ط یالدرز احتم

" معاون یکارلوس ی"فرانک س  ی.ای.آیس سیجلسه معاون رئ نی" در اای"س ندگانیشدند. نما

موضوع در  کیبودند. فقط   یمخف اتیعمل کیمردان شماره  ی"جان مک ماهون" بعض اتیعمل

 اتیانجام عمل یبرا  ییکه عبارت بود از مطرح ساختن برنامه ها شتجلسه وجود دا نیدستور کار ا

نداشتند. روز بعد  یمخالفت اساس چگونهی" در افغانستان. سناتورها های"س یمخف یشبه نظام



جمهور کارتر  سینمود و رئ  میتسل  دیاجالس را به کاخ سف ۀجی"  نتای" معاون "سی"کارلوس

  (3«).در افغانستان صادر نمود یندازبرا اتیبر شروع عمل  یمبن یدستور

نود را  ۀدو سال نخست ده  یهشتاد  و حت ۀدر افغانستان که  ده کایامر یاستخبارات استیس

 :افتیاز تفاوت ها ادامه   یدر برگرفت در دو مرحله  با برخ

در  استیس نیکه در آن دوره  ا دادیم لیرا تشک استیس نیاول ا ۀهشتاد مرحل ۀاول ده ۀمین 

(  بصورت ی.اس.آیپاکستان )آ یسازمان استخبارات نظام قیو از طر یرسم ریچارچوب مناسبات غ

قرار داشت، با وجود   استیس نیا یکه در رهبر ی.ای.آیشد. س یاِعمال م یو پنهان یمخف

به  ندرت  نیبا رهبران احزاب و فرماندهان مجاهد یحاتیو تسل یهنگفت پول یها کمک یفراهم آور

شد و تالش  یم یدر جنگ خود دار ییکای. از وارد کردن سالح امرکردیبر قرار م کیمناسبات نزد

 .بماند یاز انظار مخف یاستخبارات استیتا روند انجام س گرفتیصورت م

متحده  بوجود آمد.  االتیا یتاستخبارا استیدر س یراتیهشتاد تغ ۀدوم  ده ۀمیدوم و ن ۀدر مرحل 

 یاعطا  ن،یهر چند بصورت محدود  با رهبران و قوماندانان مجاهد میروابط مستق یتماس و  برقرار

اعزام  د،یدر قصر سف یجهاد یها میاز رهبران تنظ یزبانیم ن،یستنگر به مجاهد یموشک ها

  .مرحله بود نیا راتیهشتاد از تغ ۀدر پاکستان در اواخر ده  نیمجاهد یبرا یرسم ریسف

ماند همانا نگاه به  یها در هر دو مرحله باق ییکایو طرزالعمل ثابت امر دیآنچه که به عنوان د اما

از  یکی یالدیهشتاد م ۀدر ده کایامر ۀمتحد االتیکه ا یپاکستان بود. در حال نکیافغانستان از ع

 موردو حکومت  یشورو یقوا هیدر جنگ شان عل نیکمک کننده  به مجاهد یکشور ها نیبزرگتر

پاکستان و  اریکمک ها را در اخت نیبذل و بخشش ا تیشد اما صالح یآن قوا محسوب م تیحما

( قرار داد. جنرال ی.اس.آیآن کشور )آ یاستخبارات نظام تیصالح ۀطیبخصوص در ح

 ابتین  نیا کایامر یاستخبارات استیآغاز س یسالها نیدر نخست ی.اس.آیآ سیاخترعبدالرحمن رئ

 ی.اس.آیکه آ یطیدر اسالم آباد با شرا  ی.ای.آیدفتر س سی"هوارد هارت" رئ  بارا در توافق  

 :خواست بدست آورد یم

 حق  ندارند وارد افغانستان  شوند گرید  یارگانها ایو  ی.ای.آیافراد س ،ییکایامر چیه - 1» 

 . ردیگ یصورت م ی.اس.آیو انتقال سالح تنها  توسط افسران آ  عیوزت - 2

و توسط  افسران آن سازمان در   ی.اس.آیآ یدر کمپ ها نیمجاهد یبرا  ینظام  ماتیعلت - 3

 .امتداد مرز با افغانستان صورت خواهد گرفت

 . را ندارند نیمجاهد میتعل  ۀاجاز ی.ای.آیس نیمامور - 4

 میرا تعل ی.اس.آیآ  نیآن سازمان  معلم نیمامور دیجد یسالح ها ستمیس یر صورت معرفد - 5

 (4»).خواهند  داد

 



   یاستخبارات استینخست س :یبا احمدشاه مسعود در سال ها کایامر مناسبات

خود در  ابتیهشتاد به ن ۀرا در ده ی.اس.آیپاکستان وآ ،ی.ای.آیس  ژهیها و بو ییکایامر یوقت

از  نیو فرماندهان مجاهد یجهاد یها میروابط ومناسبات آنها با تنظ دند،یجنگ افغانستان برگز

 استیو س  دگاهیشکل گرفت. د ی.اس.آیآ دگاهیجمله با احمدشاه مسعود بر اساس اراده  و د

 نیجنگ چشم به گلبد نیدر ا ی.اس.آیاز همان آغاز در مخالفت با مسعود قرار داشت. آ ی.آاس.یآ

را در  گرید یرهاو کشو کایامر یحاتیو تسل یمال یدوخته بود و بخش بزرگ کمک ها اریحکمت

 :سدینو یم ی.اس.آیدفتر افغانستان در آ سیداد. رئ یدسترس او قرار م

رهبر ائتالف  نیتر یو قو نیبلکه به صفت سرسخت تر نیجوان تر ثیرا نه تنها به ح اریحکمت من»

بوده  و  تا    یعال ۀاداره  کنند کیدر افغانستان راسخ  و  یحکومت اسالم کی یبرا  یام. و افتهی

  (5»).باشد یم یکار وسواس اطیاحت کیمن ثابت گشته  یبرا  کهیجائ

بودند و از نظر آنها در مورد  رفتهیرا پذ ی.اس.آیخواست پاکستان و آ زیها ن ییکایوامر ی.ای.آیس

 :مؤلف"جنگ اشباح ۀ. به نوشتکردندیم تیحما اریحکمت ۀندیآ تیو حاکم تیتقو

افغانستان سرو کار  یۀکه در مرکز آن سازمان با قض یدر پاکستان و آنها ی.ای.آیس نیمامور» 

متحد قابل اعتماد و مؤثر قبول نموده بودند. استخبارات پاکستان  ثیرا به ح اریحکمت نیداشتند، گلبد

 جهینت نیبه ا زیبصورت مستقل ن ی.ای.آیو س کردیم اریبا حکمت یکیبه نزد قیرا تشو ی.ای.آیس

دفتر  سی" رئینیپک میلیمؤثر بود. "و اریها  شخص بس یدر کشتن شورو اریبود  که حکمت  دهیرس

در   اریحکمت  دنید  یکنگره  برا  یو اعضا  ی.اس.آیآ نیبا مامور کجایدر اسالم آباد  ی.ای.آیس

  (6»).رفتندیکمپ در سرحد م  کی

 

 ی:استخبارات استیدر س ییکایامر ینهادها انیرابطه با مسعود و اختالف نظر م نیتام

خود  یاستخبارات استیدر س  یراتیهشتاد در اثر تغ ۀدوم  ده ۀمیها در ن ییکایرغم آنکه امر یعل

و بستگان  ندگانینما قیبا احمدشاه مسعود از طر ن،یبا فرماندهان مجاهد میبر تماس مستق یمبن

بر  یمبن یآ.اس.یمسعود را توسط آنها در مورد آ یانتقاد اتیاو در پشاور ارتباط برقرار کردند و نظر

با  یو همآهنگ  یکماکان به همنظر ی.ای.آیاما س دندیشن یم اریاز حکمت کجانبهی تیحما

قوماندانان  یتماس ها با احمدشاه مسعود و برخ نیا ۀجیادامه داد. هرچند در نت ی.اس.آیآ

 کایامر ۀو وزارت خارج ی.ای.آیس ندگانینما انیم یمتفاوت یها دگاهید یو احزاب جهاد نیمجاهد

 ۀندی"  نمامیولی"ادموند مک انیاختالف م نیامور افغانستان در اسالم آباد  بوجود آمد. نخست ا یبرا

دفتر  سی" رئنیردیافغانستان  و "ب یمتحده در اسالم آباد  برا االتیخاص وزارت خارجه در سفارت ا

 ریسراز یدر مورد کمک ها ی.اس.آیرجه  از تسلط  آوزارت خا  ۀندیبوجود آمد. نما ی.ای.آیس

را در  ی.اس.آیآ ۀو بخصوص برنام کردیبا آن انتقاد م ی.ای.آیس ییو همسو نیشده  به مجاهد



 اتیدر اسالم آباد با نظر ی.ای.آی. اما مسئول سبردیسوال م ریز اریحکمت نیگلبد دنیبه  قدرت رسان

  1989 یدر فبرور کایامر یاعزام ری" سفترتامسنی"پ انیاختالف نظر م نیاو موافقه نداشت. بعداً ا

 ۀحکومت با قاعد جادی. تامسن از اافتیادامه   زیدر اسالم آباد ن ی.ای.ایس سیو رئ نینزد مجاهد

 یو همچنان از شورا کردیم  تیو با نقش محمدظاهر پادشاه سابق افغانستان حما  عیوس

تامسن  اتینظر ادر اسالم آباد ب ی.ای.آیس سیآورد. رئ یبعمل م یقوماندانان پشتبان یسرتاسر

در جنگ جالل  نیمجاهد یبعد از ناکام یو حت اتینظر نیرغم ا یعل ی.ای.آی. سکردیمخالفت م

ماند.  یباق ی.اس.آیدر کنار آ دیبراه  افت یبا خروج سربازان شور وستیپ  1989آباد که در بهار 

 نیگلبد  سطغرض تصرف  کابل  تو ینظام ۀحمل کی یبرا  یاراتسال بعد هر دو سازمان استخب

 :کردند یزیبرنامه ر اریحکمت

 یبرا  یبخاطر آمادگ ی.اس.آیبا افسران آ یالدیم 1990در زمستان سال  ی.ای.آیس افسران»

 یمالقات رو در رو نموده  برا اریشده  بارها مالقات  نمودند. آنها همچنان با حکمت ینیب شیپ ۀحمل

بگرام را   ییهوا دانیم اتیبا  آغاز عمل اریحکمت یروهایاو امکانات آماده  کردند. قرار بر آن شد تا ن

مسعود در نظر گرفته بود.  یبرا  ینقش ی.ای.آیس اتیعمل نیقرار دهد. در ا یتحت حمالت راکت

مخابره  با مسعود  قیدر اسالم آباد( به پشاور رفته  و از طر ی.ای.آیدفتر س سیشرون" )رئ یری"گ

بپردازد. پول  لربند ساختن شاهراه سالنگ مبلغ  پنجصد هزار دا یصحبت کرد. وعده نمود تا برا

  میبا مسدود شدن سالنگ و آغاز حمالت بر خوست و کابل رژ کردیفکر م ی.ای.آیپرداخته شد. س

 ی.ای.آیواست سمسعود مطابق به خ یروهایتوان دفاع  از خود را نخواهد داشت. اما ن  بینج

 (7«).اش مسعود را مطلع ساخت یتیقهر بود و از نارضا اریبس  ی.ای.آیعمل ننمودند. س

 

  :احمدشاه مسعود دگاهیها به د ییکایاعتنا و اعتماد امر عدم

 ی.اس.آیبدور از چشم و نفوذ آ  کایمتحده امر االتیمسعود خواستار روابط  مستقل با ا احمدشاه

 ییکایامر نیدوم هر چند مامور ۀمینشد و در ن جادیهشتاد ا ۀاول ده ۀمیرابطه در ن نیبود. ا

تماسها تا سطح  نیبا او برقرار کردند اما ا  میرمستقیغ یو وزارت خارجه تماس ها ی.ای.آیس

ها قرار  ییکاینرفت و او مورد اعتماد امر شیدر مورد مسعود پ ی.اس.آیآ دگاهیگرفتن  د  دهیناد

پاکستان در مورد افغانستان  تیو رضا یخشنود یبر مبنا  کایامر ۀمتحد االتیا یسیپال راینگرفت. ز

 یکشور ولدهشتاد  بلکه مدت ها قبل از آن و از زمان ت ۀنه تنها در ده یسیپال نیاستوار بود. ا

 میترس ی.اس.آیهشتاد که آ ۀقرار داشت.  در ده کایامر استیس ۀبنام پاکستان در سر لوح

از  شیهم  بدنبال آن حرکت کرد. آنچه که ب ی.ای.آیپاکستان  شد،  س یافغان استیس ۀکنند

  د،یپاکستان کشان یافغان استیو س ی.اس.آیدوره  بدنبال آ نیها را در ا ییکایامر یپا شیپ

 یدر افغانستان بود. حاکمان اسالم یشورو ینظام ۀهمزمان با  حمل رانیا یسلطنت میرژ قوطس



خصمانه در برابر  یو فرقه ا کیدئولوژیآ یها استیو س ییکایضد امر یها استیبا اتخاذ س رانیا

آن کشور فراهم  یپاکستان و استخبارات نظام یرا برا ییفرصت طال نیمنطقه ا  یعرب یکشورها

 یمل تیمارچ( مشاور امن 1928 – یم 2017")یبرژنسک ویگنی"زب 1980  یدر فبرور یکردند.  وقت

اسالم آباد آمد تا توافق حاکمان پاکستان را به استفاده از خاک آن کشور به  به کایجمهور امر سیرئ

  د،یجلب نما یشورو یقوا هیدر جنگ عل  نیمجاهد یو لوژستک یاکماالت نظام زیو دهل گاهیپا ثیح

 :پاکستان به  او گفت ۀخارج ریوز یآغاشاه

 یاز دولت ها یکی تیثیکه ح خواهدی. از ما مگذاردیبه ما احترام  نم  کایاست که امر نیا قتیحق»

که با استفاده از شاه  دیکردیکه شما چطور کوشش م میدانیم ی. ما به خوبمینمائ اریاقمار را اخت

  (8«).دیدولت  دنباله رو نگهدار کی ثی( ما را به حرانی)شاه ا

را در رابط  با  ی.ای.آیو س  کایامر ۀمتحد االتیبود که ا ی.اس.آیپاکستان و آ نیاز آن ا پس

 یها یغلط ییکایامر استگزارانیاز س یاریبس کهیافغانستان دنباله رو خود ساخت. و با وجود

نمودند.  یاما در برابر آن  اغماض م دندید یو م کردندیرا درک  م ی.اس.آیپاکستان و آ استیس

و حق  ریپاکستان اجتناب ناپذ یرا از سو ییها استیس نیها اتخاذ چن  ییکایاز امر یبرخ یتح

 :سدینو یکتاب "جنگ اشباح" م ییکای. آنگونه که مؤلف امرکردندیم یتلق یجنراالن  پاکستان

  ۀاسالم گراها  سبب  ادام  دنیبه قدرت رسان یتالش پاکستان برا  کردیفکر م کایامر ۀخارج وزارت»

افغانستان به  یۀبه قض ی.ای.آیس لگرانیشد. اما تحل یدر افغانستان م یثبات یو ب  ینا آرام

گشت  واهدبر نخ یکه صلح به افغانستان به  آسان کردندی. آنها فکر مستندینگر یم  نانهیشکل بد ب

خواندند. آنها  یم رینفوذ پاکستان در افغانستان را اجتناب ناپذ ی.ای.آیس نیاز مامور یو بعض

 نیا  کا،یامر هیآن بر عل  کینزد  یو احزاب جهاد ی.اس.آیآ ۀبا وجود اظهارات دشمنان گفتندیم

  (9«).کند جادیاپخش نفوذ خود  در افغانستان  ممانعت   یتالش  پاکستان  برا هیعل  دیکشور نبا

هللا ادامه داشت که  بیحکومت نج یسرنگون یبرا ی.اس.آیوآ ی.ای.آیمشترک س یها تالش

کودتا بصورت مشترک  نی. اوستی(بوقوع پ1378)حوت1990دفاع در مارچ  ریوز یشهنواز تن یکودتا

( از آن ی.اِس.آیپاکستان)آ یبراه انداخته شده بود و سازمان استخبارات نظام یبا حزب اسالم

که همه از جناح خلق  یاز جنراالن کودتاچ یدفاع و شمار ریوز یجنرال شهنواز تن فرارمطلع بود. 

از  ی.اِس.آیآ یاز اطالع قبل تیاز آن ها، حکا ی.اِس.آیستان و استقبال آحزب حاکم بودند به پاک

 یهللا از راه نظام بیحکومت نج یسرنگون ۀتا آنوقت در برنام ی.ای.آیکودتا داشت.  با آنکه س

را  از  اریو حکمت یشهنواز تن یکودتا ی.اس.آیکه  آ دیرسیبنظر م یول رفتیم ی.اس.آیآ بالبدن

 یکودتا کندیم دیرا تائ یپنهانکار نیکه ا یپنهان کرده باشد. مؤلف "جنگ اشباح" در حال ی.ای.آیس

 پرداختهآنرا اسامه بن الدن  یکه مصارف پول داندیم اریحکمت نیگلبد تیحاکم یبرا یرا پروگرام یتن

 :بود



جانبه داخل  اقدام  کیبطور  ی.اس.آیبدست آورد  که آ یاطالعات ی.ای.آیشدن بهار س کینزد با»

ثروتمند عرب   خیش کیاز آن بود که  یرا در کابل  به  قدرت برساند. اطالعات حاک اریشده تا حکمت

 شنیقرار داده است. ست ی.اس.آیآ اریکار در اخت نیشدن ا یعمل یها دالر برا ونیبنام اسامه  مل

طرح   ۀسیدس 1990مارچ  7روز  معلومات را به مرکز مخابره  نمود. نیدر اسالم آباد ا ی.ای.آیس

 ی.ای.آیس  نیاز مامور یاریحادثه  بس نی. اوستیبوقوع  پ یتن یشده  در کابل برمال شد. کودتا

 (10«).با  او صادق  نبوده  است اریدر رابطه  با حکمت ی.اس.آیرا معتقد ساخت که  آ

از  ی.اس.آیرا در رفاقت با آ یقبل لیتما ی.ای.آیس ،یتن یپس از کودتا دیرس یآنکه به نظر م با

هللا  بیحکومت نج یسرنگون یبرا ی.اس.آیمشترک با آ یتالش ها یدست داده  باشد و ناکام

را در  ی.اس.آیبا آ ییفکر همسو  ی.ای.آیباشد،  بازهم س  دهیآنرا سست گرادان اقیاشت

 نیاز منتقد یتامسن و برخ تریپ  کهیکنار نگذاشت. با وجود ینظام قیکابل از طر کومتح یسرنگون

مذاکره  با  یافزودند  و تامسن برا  اتشانیخود در طرح نظر یبه تالش ها  ی.ای.آیس استیس

 ی.ای.آیقوماندانان پرداخت، س  یسرتاسر یاز شورا  تیشاه سابق به  روم  سفر کرد و در حما

 ی.اس.آیبه آ تینگ کورا در ج نیگرفته شده  از ارتش صدام حس متیبه غن یها انکاز ت یتعداد

 نیاز ا یقرار داده شود.  شمار نیغرض تصرف کابل در دسترس مجاهد ینظام اتیداد تا در عمل

فرقه را ابوبکر از  نیا یدر لوگر قرار گرفت که قوماندان یحزب اسالم ثاریا  ۀفرق اریتانک ها در اخت

و   ی.اس.آیبا طرح  و تالش آ  ینظام  اتیبه دوش داشت. اما عمل یحزب اسالم هانفرماند

   .دیانجامیهللا  ن بیحکومت  نج  یبه  سقوط  کابل  و سرنگون چگاهیه ی.ای.آیس ییهمسو
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و متخاصم حزب  بیرق یجناح ها و دسته ها یمسعود که با استفاده از اختالفات درون احمدشاه

پنداشت  یم دی( مؤفق به سقوط حکومت حزب مذکور گرد1992 لی)اپر 1371خلق در ثور کیدموکرات

. مسعود گمان ردیقرار بگ نیطرفدار مجاهد یکشور ها ۀو هم کایامر رشیمورد پذ یروزیپ نیکه ا

اش از سقوط کابل بدست او در برابر عمل انجام شده  قرار  یتیرغم نارضا یکه پاکستان عل کردیم

پاکستان و روابط با  یو موصوف اثر گذار وستینپ قتیتصورات به حق نیا چکدامی. اما هردیگ یم

 د،یگرد لیاو تشک یکه با  نقش محور نیو جهان خارج را در بقا و استحکام حکومت مجاهد کایامر

  .نکرده بود یابیمحاسبه  و ارز تدرس

در سطح    کایامر ۀندیکه نما ترتامسنینشناخت. پ تیرا برسم نیدولت مجاهد کایامر ۀمتحد االتیا

در کابل  نیدولت مجاهد لیشده بود تا همزمان  با  تشک یدر پاکستان معرف نینزد مجاهد ریسف

ر یاو را در سطح سف یندگیبرعکس، واشنگتن نما  دیسفارت کشور خود را در آن شهر بکشا  ۀدرواز

  .گماشته شد گرید تینمود  و تامسن به مامور یملغ نینزدمجاهد



 

 :نیدولت مجاهد لیتشک در احمدشاه مسعود یها از نقش محور ییکایامر یتینارضا

استاد  استیاحمدشاه مسعود و ر یبا نقش محور نیمجاهد یها دولت اسالم ییکایامر یبرا

 :بود رشیپذ  رقابلیمختلف نامطلوب  و غ یایاز زوا یربان

و وزارت خارجه  ی.ای.آیمتفاوت س یسیاز دو پال  چکدامیبا ه ییدر همسو نیدولت مجاهد - 1

  .بود دهینگرد لیشد،  تشک جادیا یشورو یکه بعد از خروج قوا

  یاسیراه حل س کی جادیکه خواستار ا ترتامسنیپ یو تالش ها  اتیدولت  نه  بر اساس نظر نیا

ملل متحد بود، بوجود آمده بود  و نه  میفعال و مستق یبه همکار یبا نقش محمدظاهرشاه  و حت

 قیخلق از طر کیحکومت حزب دموکرات یکه جهت سرنگون ی.ای.آیس ۀو برنام یمساع یبر مبنا

احمدشاه مسعود در هر دو  یها برا ییکایرا که امر یقرار داشت. نقش ی.اس.آیکنار آ در ینظام

مشارکت  کیاز  شتریب یزیهللا مد نظر داشتند چ بینج نیحکومت جانش کی جادیراه حل غرض ا

 یتصرف کابل  و سرنگون یبرا ینظام  اتیدر عمل ی.اس.آیو آ  ی.ای.آیسنبود.  فیکوچک و ضع

فقط  از مسعود انسداد شاهراه  سالنگ را مطالبه داشتند. اما سقوط حکومت  هللا بیحکومت نج

داخل حکومت بدون اطالع و  یاز جناح ها یبخش یهللا توسط احمدشاه مسعود با همکار بینج

 نیاستاد برهان الد استیبا  ر  نیدولت مجاهد لیکه  به  تشک  ی.اس.آیو آ  ی.ای.آیس ذانیاست

کارگزاران  یو نظام  یاسیهر دو بخش راه حل س یو شگفت  یتینارضاموجب  د،یانجام یربان

  .در مورد افغانستان شد  کایامر استیس

 یعامل مهم یو احمدشاه مسعود به قوم تاجک و زبان فارس یاستاد ربان یو زبان یتعلق قوم - 2

دولت در دست پشتونها   یمتحده بود. قرار داشتن رهبر االتیا یبرا نیدولت مجاهد رشیدرعدم پذ

ها  را  در  رابطه با  افغانستان  ییکایامر استیس یبه عنوان عامل ثبات بخش، نگرش اصل

 :گرفتیم شهیر یاز عوامل متعدد استینگرش و س نی. اساختیم

 تیحاکم یهند رهبر ۀقار میکه آنها از دوران استعمار در ن سیانگل استیو س دگاهیبه  د یبندیپا

در  یاسیپنداشتند و ثبات س یپشتون م تیو  دولت افغانستان را حق جامعه و قوم یاسیس

  .دانستند یم تیحاکم نیافغانستان را متعلق و مشروط به ا

پشتون   ۀرا خارج از جامع تیحاکم استیو ر یرهبر هایپاکستان که پاکستان استیبا س ییهمسو

 .کردندیم یخود تلق یدر افغانستان مخالف منافع  و مصالح مل

زبانان را در افغانستان همسو  یتاجک ها  و فارس  یبرهبر یکه دولت رانیا یاسالم میبا رژ مخالفت

 یبرا زین یعربستان سعود یاز سو  تیذهن نینمودند  و ا یم یابیارز میو خواست آن رژ  لیبا تما

 ی.ای.آیس نیکتاب "جنگ اشباح" از قول مامور ییکایشد. مؤلف امر یم نیها تلق ییکایامر



در مخالفت با احمدشاه  یاستخبارات عربستان سعود سیرئ صلیف یترک  لیدل نیکه بزرگتر دیگویم

 .زنندیها گپ م یرانیبه زبان ا  نشیمسعود و مجاهد گفتیبود که او م نیمسعود ا

 

  :کایامر تیجلب رابطه و حما یاحمدشاه مسعود در کابل برا تالش

 یو جنگ سپر یثبات یدر کابل که سراسر در ب نیحکومت مجاهد یمسعود در سال ها احمدشاه

جلب کند.  نیبا دولت مجاهد  یرا در همکار کایامر ۀمتحد االتیا ۀو عالق  لیتالش کرد تا تما دیگرد

 ولتدر مورد خودش و د ی.اس.آیآ دگاهید رییتالش در قانع ساختن پاکستان  و تغ یخاصتاً او به جا

با کابل   میمستق یروابط  و همکار یبه  برقرار یمتحده را راض االتیتا ا دیورز یسع نیمجاهد

دولت  هیها پاکستان را وادار به  قطع مداخله  و ترک مخاصمت عل ییکایامر قیبسازد و از طر

. اشتشد  ند یآنچه که از کابل گفته م یبرا ییگوش شنوا چیمتحده ه االتی. اما ادینما نیمجاهد

با نقش و حضور   کهیدادند. هر روز ینشان نم نیبه حکومت مجاهد ییاعتنا چگونهیها ه ییکایامر

متحده در برابر  االتیا تیذهن د،یگردیم یدر کابل سپر نیاحمدشاه مسعود  به عمر حکومت مجاهد

قرار دارد،   کایامر کیبا پاکستان متحد استراتژ  ندهیکه در مخاصمت فزا ین حکومتآن به عنوا

  .شد ینامساعد تر م

 نیکه  در تماس و مذاکره با احمدشاه مسعود قرار گرفت خانم "راب ییکایمقام امر نیتر هیپا بلند

دور  نیو صحبت نمود و در آخر داریرافل" معاون وزارت خارجه بود. او دو بار با احمدشاه مسعود د

حکومت  یبقاخود را از  یتیواقع شمال کابل  نارضا فیاستال ۀدردر 1996مذاکرات خود  در تابستان 

و مذاکره   دارید نیو خصومت آن حکومت  با پاکستان  ابراز کرد. احمدشاه مسعود که از ا نیمجاهد

 یبرا  نیگذشته در دولت مجاهد  یهاشده بود و تالش خود را در سال نیناراحت و خشمگ اریبس

 یب نیمجاهد تآنها با خود و دول  کیو مناسبات  نزد یبر همکار یها مبن ییکایقانع ساختن امر

  یو همرزمان خود گفت: کمر خود  را برا  ارانیهمان روز به چند تن از  د،ید یم جهینت یثمر و ب

. و روز بعد با  فراخواندن  دیها ببند ییکایامر ییو زورگو یبا سلطه گر گریمبارزه  و مقاومت د کی

و   انهیداد از موقف زورگو لیکابل تشک  راکبرخانیکه در وز یدر جلسه ا  شیاز قوماندانها یتعداد

 نیمبارزه و مقاومت دعوت نمود. او در ا  ۀصحبت کرد و آنها را به ادام لیبه تفص  کاینادرست امر

او   تیبر حما یمبن  کایامر  ۀخارج ریاز پرخاش با معاون وز  شیخو یروهایجلسه به قوماندانان ن

در پشت سر طالبان و پاکستان   کایکه امر گفتاز طالبان و حق بجانب بودن  پاکستان معلومات داد و 

نشست با   نیدر ا یکند. و یم تیدخالت  و تجاوز پاکستان به افغانستان حما نیقرار دارد و از ا

جنگ و مقاومت    کی  یخواند  و از آنها  خواست  که برا  یجنگ را  طوالن شیفرماندهان خو

  (11.)آماده شوند یطوالن

 



 :پاکستان نکیاز ع نیمجاهد دولت احمدشاه مسعود و یها بسو ییکایامر نگاه

 االتیرابط با ا نیدر کابل بمنظور تأم  نیحکومت مجاهد یاحمدشاه مسعود در طول سالها تالش

متحده را متقاعد کند تا با اِعمال فشار بر  االتی. او در صدد  آن بود که ادینرس ییبجا کایامر ۀمتحد

 نکیع ازاو  یها بسو ییکایشود. اما امر  یریآنکشور در افغانستان جلوگ  ۀپاکستان از مداخل

تاجک سرکش،   کینگاه  نی. و مسعود در ادندید یآن م یپاکستان و بخصوص استخبارات  نظام

پاکستان  ۀپشتون و مخالف نفوذ و سلط یو سنت  یعنعنو تیکله شخ، مستقل وغاصب حاکم

رو  نیبود.  از ا رشیقابل  پذ ریدر حکومت غ شیبقا  ی.اس.آیاسالم آباد  و آ دینمود که  از د یم

 1992بعد  از سال  نیدولت مجاهد یو سرنگون فیتضع یها در آنچه که  پاکستان برا ییکایمرا

خود را با  ییو  با سکوت در برابر مداخالت پاکستان در واقع همسو  کردینم یانجام  دادند اعتراض

 .دادیمداخالت  نشان م  نیا

از تسلط طالبان  به کابل با احمدشاه  شیپ یمتحده که روزها االتیا ۀرافل معاون وزارت خارج خانم

ره داشت نظر پاکستان را در مورد او و حکومت کابل به عنوان و مذاک داریاستالف د ۀمسعود در در

 لیتشک زین  امتحده ر االتیا ۀرخارجیمعاون وز دگاهیدر واقع  د  نیداشت. و ا  انیپرده ب یدشمن ب

او در مورد دخالت پاکستان و  لیو دال اتیبه نظر ییکه در گفتگو با احمدشاه مسعود، اعتنا دادیم

ثبات و صلح در افغانستان نداشت. آنگونه که بعداً  "تام  نیتأم یمتحده برا تاالیاز ا شیخواسته ها

 ۀبه  نوشت  یمذاکره  با و درمتحده  در اسالم آباد از همراهان خانم رافل   االتیا ری" سفمزیسا

احمد شاه مسعود را رد   یها ینیو خوشب اتیبه واشنگتن  نظر  یراپور یمؤلف جنگ اشباح  ط

 (12.)او را در حق بجانب بودن  دولت  کابل  محکوم کرد یرینمود و موضع گ

 

 :مثلث طالبان، القاعده و پاکستان هیعل مقاومت یو احمدشاه مسعود در سالها کایامر

با خشم و  داریخانم رافل بود که احمدشاه مسعود بعد از آن د یهایریوموضع گ اتیتوجه به نظر با

که  یآنان سخن زد. در حال یو سلطه گر ییزورگو هیها از مقاومت عل ییکایاز امر  یتینارضا

که از آن سخن گفت ادامه  داد، هر  یموصوف بعد از سقوط  کابل بدست طالبان به همان مقاومت

 هینبود. مقاومت و جنگ احمدشاه مسعود عل کایمتحده امر االتیا هیمقاومت در ظاهر عل نیا ندچ

طالبان موالنافضل الرحمن و  ،ی.اس.آیآ یاعزام یروهایاسامه بن الدن، ن انیطالبان، جنگجو

تا قفقاز و شمال  ریاز کشم یاسالم انیمختلف افراط گرا یگروه ها ،یالحق پاکستان عیموالناسم

و جنگ  روهاین نی.  اما در واقع اافتیادامه  شدند،  یکشور جهان مربوط م 35از  شیکه به ب قایراف

 .ها قرار نداشت ییکایطالبان مورد مخالفت امر یحکومت سرتاسر جادیا یشان برا

ها بعد از سقوط  ییکایمتحده و قانع ساختن امر االتیمناسبات با ا ییاحمدشاه مسعود برپا یبرا 

سختر از دوران حکومت و حضور او در کابل شده بود. اما آنچه که او را  اریکابل بدست طالبان بس



 امپنداشت که دو یم یطالبان و گذشت زمان بود. چون و هیتداوم مقاومت عل ساخت،یم دواریام

 کایامر ۀمتحد االتیا یاز جمله برا یالملل نیب ۀموصوف را به جامع تیمقاومت و گذشت زمان حقان

جهان امروز قابل قبول  یارهایکه با مع  شانیطالبان با افکار و عملکرد ها ۀچهر  سازد؛یثابت م

و   آنها هیعل یالملل نیو ب یجهان یاعتراضات و مخالفت ها یریو به شکل گ شودیآشکار م ستین

  .انجامد یپاکستان م

 

 :نگریست دیرابطه بر سر بازخر نینخست

و مطالبات احمدشاه مسعود در مورد دخالت پاکستان و  حاتیها به توض ییکایکه امر یحال در

 یموشک ها دیو بازخر  یجمع آور یدادند، برا ینشان نم ییاز طالبان و القاعده اعتنا تیحما

احمدشاه  یجلب همکار یبرا ی.ای.آیس یتماس و ارتباط  از سو نیستنگر تماس برقرار کردند. ا

 دیام نیتماس و ارتباط  به ا نیاز ا ی. وافتیغاز ستنگر آ یموشک ها یداریخر ۀپروژ درمسعود 

و  کایبا امر شتریمناسبات ب ییبتواند سرآغاز برپا ی.ای.آیبا  س یرابطه ا نیاستقبال  کرد که چن

   .آن کشور در قبال افغانستان شود یها یریو موضع گ  اتینظر رییتغ

ها با احمدشاه مسعود  ییکایامر یستنگر از سو یموشک ها یبار موضوع جمع آور نیاول یبرا

 ۀدر ده  ی.ای.آیاسبق  دفتر س سیشرون" رئ یقبل از تسلط  طالبان به کابل مطرح شد. "گر

و  یشورو یقوا هیرا در جنگ عل کایامر یاستخبارات استیس تیهشتاد در اسالم آباد که مسئول

به کابل  با احمدشاه  1996سپتمبر  لیسفر خود  در اوا یبدوش داشت ط تشیحمادولت  مورد 

دفتر   تیگذاشت. شرون همان سال دو باره  به مسئول انیستنگر را در م یداریمسعود خر

با   نیجنگ مجاهد یو در سالها کردیرا خوب صحبت م یگماشته شده بود. او فارس ی.ای.آیس

در پاکستان  نیجاهدقوماندانان م یها و برخ میبا سران تنظ کیروابط  و شناخت نزد هایشورو

  .داشت

ها را بدوش محمدعارف  ییکایستنگر با امر یو جمع آور دیبازخر  ۀپروژ تیمسعود مسئول احمدشاه

 شتریکه اورا  ب یخود  در امور استخبارات گذاشت. محمدعارف سرور یاصل اریمعاون و دست یسرور

 یشناسند و پس از سقوط حکومت طالبان در دوران حکومت مؤقت و انتقال یم  رعارفیبا نام انجن

 ییکایرا به عهده داشت  در مورد رابطه  با امر یمل تیامن یعموم استیر  یحامد کرز یبرهبر

 :دیگو یستنگر م یداریها بر سر خر

شدند که طالبان  ها متوجه ییکایاز آن امر شتریپ یبعد که طالبان کابل را گرفته بودند و حت کسالی»

. ندیرا گوش نما گرانیباشند که گپ د دیمق ادیکنند، بدون آنکه ز یهم کم کم  خود را مطرح م

رابطه   ستانکه با پاک گریها و کسان د یپاکستان  قیگروپ از طر نیکه ا  کردندیها فکر م ییکایامر

کردند  شتریمقاومت ب ۀخود را با جبه یها تماس ها ییکایدارند  کنترول خواهد  شد. از آن بعد امر



چه  رندیمقاومت در برابر طالبان چگونه است و اگر طالبان کل افغانستان را بگ یۀتا بدانند که روح

چگونه شکل خواهد  هیروسچه خواهد شد و رابطه  با  انهیم یایبوجود خواهد آمد؟  در آس یمشکل

  گرفت؟

و طالبان به کل افغانستان مسلط  نشدند با  افتیامه شد که مقاومت اد یطور تیوضع کهیزمان اما

امکان نداشت  چیکه به  نظر من ه زدندیاز ختم مقاومت و تسلط طالبان گپ م یپاکستان رانیآنکه وز

 نی. در چنندرا بزن ییحرف ها نیو انگلستان چن کایدو کشور امر تیبدون اجازه  و حما هایکه پاکستان

چون  گرید  یآمد که مخالفت کشورها شیهم  پ گریسلسله  تحوالت د کیحالت دوام مقاومت 

شد که  یدر مجموع سبب م نیبا طالبان بود. ا  هیو  روس انهیم یایآس ،ییاروپا یکشورها

حضور داشته باشند. چرا که صفحه به  کنوعیبرقرار کنند و آرام آرام   کیها رابطه را از نزد ییکایامر

را که  پاکستان به آنها وعده داده   یزیار آنرا داشتند دورنخورد. مثالً چکه خودشان انتظ یآن شکل

ستنگر ادامه و   دیبازخر  ۀرو ارتباط  تحت نام  پروژ نیشود، تمام  نشد. از ا یتمام م  هیبود که قض

  .افتیگسترش 

طور فکر  نیا رایکند. ز یستنگر همکار دیو بازخر یگرفت که در مورد جمع آور میتصم آمرصاحب

رابطه  کنوعی گریو از طرف د  مینباش رونیستنگر به ب  ۀصادر کنند یکه ما در سطح  جهان کردیم

  جادیا یراتییبگذارد  و  تغ ریها  تأث ییکایامر استیشود که بتواند  توسط آن  سر افکار و س  جادیا

 یکه راکت ها کردیفکر مپاکستان نگاه نکنند. همچنان  آمرصاحب   نکیشود که به افغانستان  از ع

را هم  یا ارهیط دیشده  و شا یوقت آن سپر یکیندارد چون  از لحاظ تخن یتیمؤثر گریستنگر د

. از لحاظ شدراکت ها مؤثر نبا دیکه شا گفتندیرا م نیها به صراحت ا ییکایسقوط ندهد. خود امر

جهت استفاده  صورت   نیخراب بود. از فروش  راکت ها در ا اریهم  وضع جبهه بس یاقتصاد

 .گرفتیم

شروع  یکه برا ی.ای.آیازس ییکایامر میت کیبا  1997در سال  کجایبار با آمرصاحب  نیاول من

و آمرصاحب  با آنها   دمید ری"عمرض"  پنجش ۀستنگر آمده  بودند  در منطق دیخر ۀپروژ یکارعمل

  ها ییکایبود. به امر یپروژه مخف نیمن گذاشت. ا ۀپروژه را به عهد نیا  تیمذاکره کرد و مسئول

پروژه   نیکار ا  انیصورت گرفت که در جر یادی. تالش زخواهندیشد که  آنها چه م یاعتماد  نم

بماند و منتظر بود  یپروژه مخف نیکه ا کردیم دی. آمرصاحب  تأکدیایاعتماد  متقابل بوجود ب  کنوعی

 (13«)دهد؟ یم جهیشکل چه نت نیتماس و ارتباط  به ا نیکه ا

 

   :و دارالسالم یروبیپس از انفجارات نا یاطالعات ۀرابط

 یروبیانفجارات در نا  ۀستنگر ادامه داشت که حادث یداریبر سر خر ی.ای.آیو مذاکرات س تماس

 نی. اوستی( بوقوع پ1998آگست  7در)  ایتانزان تختیو دارالسالم  پا ایکن ییقایکشور افر تختیپا



 یاسامه بن الدن و سازمان القاعده طرح و عمل یشد از سو ییکایامر 12انفجارات که منجر به قتل 

 یموشک ۀحمل کیبن الدن در افغانستان و سودان دست به  هیهفده روز بعد عل کایبود. امر دهیگرد

وست ابن الدن در خ  گاهیپا یموشک بردار بسو یها یموشک کروز از کشت 75زد.  انهیانتقام جو

موشک ها  در  کی.  در اثر شلدیگرد کیدر سودان شل یدواساز  ۀکیفابر کیو جالل آباد  وهمچنان 

  .بودند یابن الدن کشته  شدند که اکثراً پاکستان  انینفر جنگجو ستیاز ب شیخوست ب

اسامه بن الدن  در افغانستان،   هیعل کایامر یو دارالسالم  و حمالت موشک  یروبینا انفجارات

مرحله   نینمود. در ا یدیجد  ۀرا وارد مرحل  ی.ای.آیاحمدشاه مسعود  و س انیتماس و رابط  م

انکشاف   دناطالعات  بر سر ابن ال  ۀستنگر به  مبادل یداریو خر  یها از جمع آور ییکایروابط  با امر

  .کرد

مخالف طالبان در  ۀجبه ۀندیمسعود را به عنوان نما احمدشاه ۀندینما کیحاضر شد  تا  واشنگتن

اجازه  زیاز طالبان ن ندهینما کی. هرچند در رابطه با طالبان اقدام مشابه انجام داد و ردیبپذ کایامر

صورت  یزمان نستاناز دو طرف جنگ افغا یندگیدفتر نما جادی. ادیمتحده دفتر بکشا االتیتا در ا افتی

 یپلوماتهاید  یمتحده سفارت افغانستان را در واشنگتن  ظاهراً  بخاطر دو دستگ االتیگرفت که ا

 .و مخالفت با طالبان مسدود کرد تیسفارت در حما

 نی. نخستدیگرد شتریمقاومت ضد طالبان ب ۀو با جبه ریبه پنجش ی.ای.آیس میو رفت و آمد ت تماس

. رشدیوارد  بازارک  پنجش 1998در اکتوبر  یگسترش روابط  اطالعات جادیا یبرا ی.ای.آیس میت

 :دیگویعارف م ریانجن

کار با آنها  یهمآهنگ یکردم  و برا یزبانیم ریرا در بازارک  پنچش میت نیاز جانب آمرصاحب ا من»

مذاکره را به آمر صاحب گزارش  انیماندند  و من  شبانه جر ریهفته پنجش کیمؤظف شدم. آنها 

 غانستانخواستند در مورد اسامه بن الدن و کار او در اف یم ی.ای.آیس ییاکیامر میت نیدادم. ا یم

توانستند و  یاطالعات را از پاکستان بدست آورده نم نی. آنها ااورندیبدست ب قیاطالعات دق

خواستند بدانند که رفت  یم میت نیگذاشتند. ا یآنها نم اریرا در اخت یاطالعات نیها  چن یپاکستان

. آنها همچنان استچگونه  و چه  وقت  کوپتریاو از موتر و هل  ۀاو و استفاد تیو آمد اسامه، موقع

                             .ما بگذارند اریاو به اخت یروهایحاضر شدند تا اطالعات خود را در مورد اسامه  و ن

بود  که   یو  یگپ باعث دلچسپ نیها موافقت کرد. و ا ییکایاطالعات با امر  ۀبه مبادل آمرصاحب

  میرژ کیطالبان    میکه رژ رندیها متوجه  شوند  و بپذ ییکایامر دیمرحله شا نیدر ا کردیفکر م

از طالبان  چگاهیها ه ییکای. امررفتندیرا نپذ نیا چگاهیو خطرناک است. اما آنها تا آخر ه یستیترور

 ۀخود صرف  در  بار ی. فقط آنها  در تمام مذاکرات و گفتگوهاکردندینم  ادی یو از پاکستان به بد

در  یادیتعداد ز میت نیبود که به آمدن ا نیقابل توجه ا ۀنمودند.  نقط یاسامه  و القاعده صحبت م

خود   یاسیو س  یاطالعات راکزها  در م ییکایموافق نبودند. اکثر امر ی.ای.آیدر س یو حت کایامر



پاکستان صورت   قیشود از طر یدر مورد اسامه و القاعده اگر م دیبا ینظر بودند که هرکار نیبه  ا

  .ردیبگ

مذاکرات و گفتگوها هر قدر آمر  انیو در جر  افتیادامه   کایامر یاستخبارات یها میو آمد  ت رفت

 ،یاسیس یها لیشدند تالش کردند که با تحل یم نیاو تع یمذاکره  از سو یبرا  کهیصاحب  و افراد

و القاعده  همورد باز کنند که اسام نیذهن آنها  را در ا قیاطالعات دق  یۀو ارا  ینظام ،یمنطقو

که  کردیدر بر نداشت. آمرصاحب کوشش م یا جهینت ستند،یجدا از طالبان و پاکستان ن یزیچ

رساند  یقدر ضرر مچ  دهدیکه پاکستان م یها نانیها را متقاعد بسازد که بدانند تا اطم ییکایامر

را قانع  ی.ای.آی. تا آنها بتوانند سباشدیم یواقع رینادرست و غ هایپاکستان یها نانیو چقدر اطم

مذاکره کننده  گپ  یها میت یاعضا ی. بعضدیایب  یراتییتغ کایامر یسیو پال اتیبسازند  و در نظر

 یگپ ها را ما  صرف م نیو ا  میستین کریم یسیکه  ما پال  گفتندی. اما مکردندیم دیما  را تائ یها

 (14......................)رندیگ یرا آنجا و آنها م می. تصممیبه  واشنگتن انتقال  بده  میتوان

  

 :برابر احمدشاه مسعود در کایامر استیدر نگاه و س رییرابطه و عدم تغ ۀادام

ها  ییکایاطالعات با امر ۀرابطه  بر سر تبادل  یمحمدعارف سرور نریرغم آنکه به قول انج یعل

 یها دگاهید رشیآن ها را در مورد احمدشاه مسعود و پذ استیو گسترده شد، س شرفتهیپ  اریبس

حل  باها  در صدد آن بودند تا  ییکایامر ینداد.  حت رییاو در مورد طالبان و دخالت پاکستان را تغ

وزارت  ۀبشناسند. انتشار اسناد محرمان تیمشکل ابن الدن در افغانستان،  حکومت طالبان را برسم

واشنگتن را بر مال  میتصم نیا یالدیم 2005تابستان سال  لیبعداً در اوا کایامر ۀمتحد االتیا ۀخارج

 :سازدیم

طالبان   میاز حمله به افغانستان به رژ شیپ کسالی  کایدولت امر ،ییکایامر پلوماتید کی ۀگفت به»

اسناد  سیپر تدیآسوش  یآنها را  ندارد. به گزارش خبرگزار  یداده  بود که قصد نابود  نانیاطم

  میلیم امیلیاز آن است که  و  یمنتشر شده حاک هایتازگ نیکه در ا کایامر ۀوزارت خارج  ۀمحرمان

 2000مقام ارشد طالبان در ماه  سپتمبر سال  کیبا   یادر پاکستان  مالقات  محرمانه  کایامر ریسف

خاطر داده بود  در صورت اخراج  ابن الدن  رهبر القاعده  از افغانستان،   نانیاطم  یانجام  و به و

 ۀدر نام  میلیسند  م نیطالبان رفع خواهد شد.  بر اساس ا هیوضع شده عل یها میتحر هیکل

 ۀمتحد االتیکردم که ا دیبه  واشنگتن  نوشته بوده  آورده است:  تأک دارید  نیکه  در مورد ا ۀمحرمان

  (15«).............ستیآنها ن  یو در صدد نابود ستیخود مخالف  طالبان  ن  یبه خود کایامر

مخالف  ۀجبه ۀندینما ایاحمدشاه مسعود   ۀندیواشنگتن به عنوان نما یاز سو ندهینما کنفری رشیپذ

 ریها در مورد طالبان و پاکستان نشد. انجن ییکایامر استیو س  دگاهیدر د یراتییتغباعث  زیطالبان ن

 :دیگویرا بدوش داشت م یندگینما نیا تیمحمد اسحاق  که مسئول



انجام  یمتحد رفته بودم کدام کار ۀجبه ۀندینما ثیها به ح ییکایبا آنکه به توافق خود امر من»

 گانیکه  یدادند و گاه یاقامت م یزایدالر هر سه ماه  و . فقط در برابر پرداخت  شصتدادندینم

 ییکایشد. در مجموع امر یمتحد المال گفته م یگپ ها گرفتیصورت م  نیدر سطح پائ یمالقات

 تیدر مورد افغانستان نداشتند. ذهن یژیهللا  کدام  برنامه  و استرات بیها  بعد از سقوط حکومت نج

دور افتاده  ۀکشورعقب ماند کیدر   میتوان یما نم گریبود که جنگ سرد ختم شده  د نیحاکم  ا

 یگاه سیگراز کان ایاز وزارت خارجه   کهی. افرادمیساز ریهزار مشکل است، خود را درگ ریکه درگ

 اتینظر شتریب  زدندیبا گروه ها و افراد  مختلف افغان گپ م ایو  کردندیدر مورد افغانستان صحبت م

شان که در پاکستان بودند   یپلوماتهاید  زد،یگپ م ونوکالیاز  یکینمودند.  یم انیخود را ب یشخص

بدست داشته باشند  که   رادر افغانستان حکومت   دیکه پشتون ها با  گفتندیپاکستان را م اتینظر

موضوع ابن الدن  یرابطه برا کیها با آمرصاحب  فقط  ییکای. امرزهایچ نیو امثال ا دیآ یثبات نم

با طالبان و پاکستان  یمشکل چیببرند که ه نیخواستند از ب یم  یکردند و ابن الدن را هم طور دایپ

نداشتند. او را متهم  بدست داشتن در قاچاق  یروابط گرینشود. با احمدشاه مسعود  د  جادیا

 (16.)پنداشتند  یکابل مسئولش م یو در جنگ ها کردندیمواد مخدر م

 

 :صبر و انتظار استیرابطه با س ۀمسعود و ادام احمدشاه

ها را با خود  ییکایرابط و تماس امر شیرغم هر گونه مشکالت و موانع، افزا یمسعودعل احمدشاه

 نیو در صدد آن بود که از ا کردیم یابیگام مهم  به جلو ارز کیو دارالسالم   یروبیبعد از انفجارات نا

 یکا بهره برداریامر استیو س  دگاهیدر د رییاطالعات تا سرحد تغ  ۀانکشاف مناسبات بر سر تبادل

 ییکایتا هر گونه رابطه  با امر دیکوش یگرفت و م شیمورد پ نیصبر و انتظار را در ا استیکند. او س

بن الدن  اطالعات در مورد  اسامه  ۀستنگر و چه  بر سر مبادل یموشک ها دیها چه  بر سرخر

  یخود  محمدعارف سرور اتو استخبار تیامن  ۀاول  ادار اریاو دست یبماند. چنانچه وقت یباق یمخف

اعزام  کرد تالش  ی.ای.آیبه دعوت س کایامر ۀمتحد االتیبه ا 1999را  با امرهللا صالح در سال 

در واشنگتن آشکار نشود. اما هنوز آن   ی.ای.آیس نیسفر و مذاکرات  آنها با مامور نینمود  تا ا

و به مطبوعات  دیها افشا گرد ییکایامرها واشنگتن  را ترک نکرده بودند که سفر و مذاکرات شان با 

کنند  و با  یرابطه در جهت  فشار بر طالبان بهره  بردار نیخواستند از ا یها م ییکایبرآمد. امر

ها  ییکایرو امر نیدادن اسامه بن الدن شوند. از ا لیطالبان متقاعد به تحو ،یفشار نیچن جادیا

 یدادند. افشا یمخالف طالبان نشان نم ۀو جبه عودبه پنهان کردن رابط  با احمدشاه مس یعالقه ا

در مورد اسامه و  های. پاکستانردیتوانست صورت بگ یم زیفشار دادن پاکستان  ن یرابطه  برا نیا

 یدادند. چون آنها م یها انجام نم ییکایبا امر یاطالعات یهمکار چگونهیسازمان القاعده ه



در   یکه هر گونه اطالعات  منف یشود. در حال  دهطالبان خوب و برحق  نشان دا میخواستند رژ

       .ساختیبر مال م زیطالبان را ن  میرژ یمنف  ۀمورد اسامه  و سازمان القاعده چهر

 

 نکردند؟  یو  همراه  یهمکار با احمدشاه مسعود زمیترور هیها در مبارزه عل ییکایامر چرا

با مقامات  یو کا،یامر یاحمدشاه مسعود و نهاد استخبارات انیم یاطالعات ۀرابط جادیبر ا افزون

با "کارل اِندرفورت" معاون وزارت  1999وارد تماس و گفتگو بود. او در تابستان  زین کایامر ۀوزارت خارج

استدالل  نیها را با ا یدر دوشنبه مالقات کرد و موضوع فشار بر پاکستان کایامر ۀمتحد االتیا ۀخارج

مطرح نمود و گفت که اکنون زمان  شود،یطالبان و اسامه بن الدن م تیکه کمک آن ها  موجب تقو

 یبود که وقت نیمتحده پاکستان  را  تحت فشار بگذارد. جالب و شگفت آور ا االتیتا ا  دهیآن فرا رس

 یها برا ییکایو درخواست امر الش( که طالبان  به هر گونه ت 2000یجوال20" سال بعد )"اندرفورت

برغم  انتقادات   کایامر سیدر برابر کانگر یسخنران نیاسامه بن الدن پاسخ رد دادند ح یمیتسل

  یرهبرمخالف آن  ب ۀجبه  ییانتقادات او از طالبان  به  شناسا  دیکرد  که نبا  دیاز طالبان تأک  دیشد

 .شود ریتعب کایامر  ۀمتحد  االتیاحمدشاه مسعود توسط  ا

و دارالسالم  تمام  یروبیپس از انفجار نا کایاحمدشاه مسعود و امر انیرابطه م جادیا ۀمرحل در

 نیکردند  تا ا یم دیخود گوشزد و تاک یو اطالعات یبه ماموران استخبارات ییکایدولتمداران امر

 یم باح. مؤلف کتاب جنگ اشانجامدیمسعود در برابر طالبان ن تیآن ها  به تقو یرابطه و کمک ها

 :سدینو

 ریبه  پنجش ی.ای.آیس  زمیمبارزه  با  ترور تیحاصل کند  که مامور نیقیتا  خواستیم دیقصر سف» 

  یرومندیبه  کار گرفته  نشود که سبب  ن  یسرکش آن  سازمان  طور  نیاز مامور یکیتوسط 

با  مسعود  در   یجمهور  به همکار سیطالبان  شود. بل کلنتن رئ  هیمسعود در جنگ عل ینظام

متحد مخالف طالبان(    ۀخواست به ائتالف شمال)جبه یموافق  بود، اما  نم  یاستخبارات مورا

  .بدهد  یکمک  نظام

طالبان  هیعود علگرفت که  در جنگ  مس  میمختلف  کلنتن تصم یاز مطالعات  گزارشات  ارگانها بعد

با  یاستخبارات یطرح  همکار  کایامر  یمل تیامن ینکند.  شورا یو القاعده  از مسعود  پشتبان

  کهبه  مسعود نکند  یرا وضع  نمود که  کمک دیق نیا  ی.ای.آیکرد اما  س  بیمسعود را تصو

ها جهت  ییکایجنگ  در افغانستان  شود. . .  .  اگر امر  تیدر وضع یاساس یباعث  دگرگون

شد  و در  یخاطر پاکستان  م  یکار باعث  افسردگ نیا  گرفت،یمسعود در جنگ  با طالبان  را م

پاکستان را از   یدر مذاکرات  بر سر کنترول  پروگرام  هستو  تیکلنتن  امکان مؤفق  ۀادار  جهینت

  .دادیدست  م



 کیارتش  که  با مشرف روابط نزد  یمرکز  ی"  در فرماندهیبه خصوص جنرال"زن کایدفاع امر وزارت

 یحاتی. آنها دادن  کمک  تسلدیورز یم  دیپاکستان  تاک  یبا جنرال  ها  یکیداشت  بر مفاد  نزد

  هیهند عل  میمستق ریاو را  شرکت  در جنگ غ  یبرا  یاطالعات  جنگ  یۀته ایبه مسعود و 

 (17«).کردندیم ریپاکستان تعب

 تیپاکستان در برابر مسعود حما دگاهیاز د کایامر یتیو امن یارتش یۀقامات بلند پااز م یتنها برخ نه

 یکردند و مخالف کمک به احمدشاه مسعود در جنگ با طالبان و القاعده بودند، بلکه نهادها یم

موافق  استیو س دگاهید نیبا ا ییکایامر یها پلوماتیچون وزارت خارجه و د ینظام ریو غ یملک

 :سدینو یکول مولف جنگ اشباح م فیکردند. ست یم قیبودند و آن را تطب

در پاکستان  و ازبکستان  کایامر یبا سفرا  تیدر واشنگتن خانم البرا کایامر یسفرا ۀجلس کیدر  »

"  کنند؟یاز مسعود  چه فکر م  کایامر  تیحما ۀکه  آنها در بار دیبه گفتگو پرداخته  از آنها  پرس

وزارت  خارجه و  گرید  نیکار مخالف بود. . . .    مامور نیدر اسالم آباد  به  ا کایامر ری" سفمیلیم

 میدر کابل  بعد از سقوط  رژ  یافراد ملک  هینود و خشونت  عل  ۀاز حوادث  ده دیقصر سف

آنها  اتهام  . کردیم  فهیوظ یفایدفاع  ا ریوز  ثیکه  در آنوقت  مسعود به ح  کردندیم ادی  یستیکمون

آنها  او ارزش  رفاقت    ۀدی.  به عقردآو یکه  او از قاچاق  مواد مخدر پول  بدست  م  کردندیوارد  م

 (18«).را  نداشت کایبا  امر

 

 سر اسامه بن الدن چه بود؟ بر یاطالعات ۀبه احمدشاه مسعود در رابط کایامر کمک

کشف  لیوسا  یو اعطا یمحدود نقد یاحمدشاه مسعود شامل کمک ها یها برا ییکایامر کمک

شد.  یم ییکایامر نیاطالعات در مورد  بن الدن و انتقال آن به مامور  یو مخابره بمنظور جمع آور

 ییکایاطالعات توافق  شد اما  امر  ۀبه  مبادل  یانکشاف  مناسبات اطالعات  ۀدر مرحل کهیبا وجود

احمد شاه مسعود نگذاشتند   اریرا  در اخت  یماهواره ا یچون عکس ها  یقیاطالعات دق چگاهیها  ه

مبارزه  با    ۀو کارمندان ادار ی.ای.آیس نی. ماموردیطالبان  استفاده  نما هیتا  از آن در جنگ عل

 یو گفتگو م یربه همکا یو جمع آور لیکردند و در نصب وسا یرفت و آمد م ریبه پنجش  زمیترور

 :سدینو یجنگ اشباح م ییکایامر ۀدسنیکول" نو فیپرداختند. "ست

بهارک   هی( سفر نمودند. آنها معموالً در قرریبه آنجا)پنجش ی.ای.آیس گرید  میسه ت 1999سال  تا»

 نینموده  و با او چند یدو هفته  را سپر ای کیداشت  کینزد ۀمسعود  فاصل یکه با مرکز فرمانده

 ساختیم قادرکه آنها  به مسعود دادند،  او را   یکشف مخابره ا لینمودند. وسا یمرتبه مالقات م

تا  اطالعات  خواستیاز مسعود م ی.ای.آیطالبان  گوش دهد. در عوض س  ییویبه مخابرات راد

با  یآنها بگذارد. همکار اریدر اخت یاسامه بن الدن  را بصورت فور  کاتیتحر ۀبدست آمده  در بار

مورد هدف  دراما  کردندیم دییهر دو تأ ی.ای.آیو استخبارات س اتیعمل یها تیریمسعود را مد



 اتیعمل تیریمد  کیمتفاوت داشتند.  در بخش شرق  نزد  اتیبودن آنها نظر دیتماس ها و مف نیا

دستور   یکه  از کس دانستندیشرون" مسعود را  شخص مستقل م یریبه  شمول "گ  یتعداد

بن  هیآنها در جنگ عل یمتحد قابل اعتماد برا کیواند . آنها شک داشتند که مسعود بتگرفتینم

(  و "رچ" ی.ای.آیدر مرکز س  زمیمرکز مبارزه  با ترور یرعمومی")مدکیالدن  باشد. اما "کوفربل

سازند.   کیابن الدن  شر  هیبن الدن( خواهان آن بودند تا مسعود را در مبارزه  عل بیمرکز تعق ری)مد

و  ادیز یمهارت ها یاو دار  یخیتار ۀچهر کیاحمدشاه مسعود او را   ییآنها مثل  هواداران  اروپا

 (19«).کردندیم یابیارز  نیآهن میتصم

 

 ها  چه  بود؟ ییکایامر با رابطه  جادیاحمدشاه مسعود  از ا یاصل مطالبات

ستنگر،  یموشک ها یخود با احمدشاه مسعود فقط خواستارجمع آور ۀرابط جادیها در ا ییکایامر

قتل او بود. اما  ایو  یریدر مورد اسامه بن الدن و در صورت ممکن  دستگ قیکسب اطالعات دق

  ۀرابط کیآن ها   ۀرابط  ن،یداشت.  بنا بر ا یگریرابطه خواست ها  و اهداف د نیمسعود از ا

 ییبرپا  ییکایامر نیمامور کهیشد. با وجود یمحسوب نم نیطرف یو قابل اعتماد برا دقانهصا

به  ابن الدن  و   یمحدود  به احمدشاه مسعود را  بمنظور دسترس یکمک ها ۀمناسبات و ادام

را انجام  یکار نیمسعود چن ایمورد شک داشتند که آ نیدادند، اما در ا یاو انجام م یریدستگ

متقابل  احمدشاه   یباور یاز ب  نکهیها عالوه بر ا ییکایامر یتماداع یو ب دینه؟ ترد  ای ادخواهد د

 ییشد، اسالم گرا یم یناش  کردندیاو از چشم پاکستان نگاه م یمسعود در مورد آنها  که بسو

متحده  که   االتیا  نیاز مامور یاریبس ی. براکردیمسعود شک آنها را مضاعف م تیو استقالل

آمد که   یم انیپرسش بم نیابن الدن بودند ا  یریاحمدشاه مسعود در دستگ یهمکار واستارخ

مورد  نیها را در ا ییکایامر  یاسالم گرا  و مجاهد حاضر خواهد  شد  تا  تقاضا کیاو به عنوان  ایآ

  بدارد؟ یعمل

 یمبه اعتقادات اسال داً یمورد نبود. احمدشاه مسعود شد یها ب ییکایشک و پرسش امر نیا البته

اسامه  بن  یکه او بسو یتوأم با غرور بود. در حال یاستقالل خواه یۀروح یداشت و دارا یبندیپا

  ادهشت ۀحشر و نشرش در ده ۀو او را با  توجه به سابق ستینگر یم دیالدن و مقاصدش  با  ترد

پنداشت، اما   یپاکستان آدم مشکوک و مرموز م یمرز یدر نواح ی.اس.آیو  آ ی.ای.آیبا  س

که  از احساسات  کردیو نا آگاه محسوب م یاز افراد گرد آمده  بدور او را جوانان احساسات یاریبس

تن از  وطالبان د هیدر جبهات جنگ عل کباری. گرفتیآنها سوء استفاده صورت م یو نا آگاه  یاسالم

احمدشاه  یروهایسارت نبودند به  ا موفیدولت اسالم کر یاسالم نیجوانان ازبکستان که مخالف

منتشرکرد. بعد از  ریمجاهد در پنجش امیپ  یۀدوتن را  نشر نیمسعود  درآمدند.  سپس اسارت ا

نمود  یم تیمخالف طالبان حما ۀخبر دولت ازبکستان که از احمدشاه مسعود و جبه نینشر ا



ازبک  به  یاسالم گرا رانیدادن اس لیتحو یخواستار استرداد آنها شد. اما احمدشاه مسعود بجا

افراد خود دستور داد که آنها را درخط اول جنگ با طالبان رها سازند تا با همراهان خود به آنطرف 

هستند  یخبر یبها جوانان ناآگاه  و  نیکه ا گفتی. او به افراد و همرزمان خود موندندیجنگ بپ ۀجبه

آنها را به   توانیده اند. چگونه مجا کشانده ش  نیبه ا  تیمجبور ایاحساسات و   یکه از رو

  و شکنجه شوند  و بقتل  برسند؟ ریشان  تحق یداد  که  بخاطر اعتقاد اسالم لیدشمنانشان تحو

و  دیاز د گرفتندیم میو تصم گفتندیاحمدشاه مسعود و در مورد او م ابیها در غ ییکایکه امر آنچه

که  دید یم ییکایامر نیمستمر با مامور یاو پنهان نبود. مسعود با وجود تالش و گفتگوها یآگاه

نظر  ز. استیپاکستان  ن یناخشنود متیحاضر به معامله با او به ق یصورت چیمتحده به ه االتیا

مجموعه  کیپاکستان از طالبان  تیحما استیو س  ی.اس.آیمسعود اسامه بن الدن، طالبان  و آ

مقابله  با  یراه ها دیبایمتحده  م االتیشدند که ا یواحد محسوب م انیو جر وستهیهم  پ به یا

.  ساختیم  هو برآورد دیشن یمورد م نیو مطالبات او را در ا دادیمجموعه را مورد توجه  قرار م نیا

 .خواستندیمجموعه تنها اسامه بن الدن را م نیها  از ا ییکایاما امر

ها را نداشت. او بازهم  یتلخ نیطالبان و تحمل ا هیجز دوام  مقاومت عل یمسعود چاره ا احمدشاه

متحده  را متقاعد به  باورها و مطالباتش در مورد طالبان و  االتیبود که ا  ییها یوار دگرگون دیام

قبل از روز  دو یشد، ول  جادیا  2001سپتمبر   ازدهمی ۀبعد از حادث یتحول نیپاکستان بسازد. چن

 گرید یالقاعده که هنوز نقش پاکستان و نهادها یاعضا یانتحار ۀآن احمدشاه مسعود با حمل

مانده است، به شهادت  یحمله نامشخص و مبهم باق نیدر ا یخارج یکشورها یاستخبارات

  .دیرس

 

 :کایاحمدشاه مسعود و رابطه با امر نانیجانش

را در مورد  کایامر استیکه س 2001سپتمبر  11 ۀپس از شهادت احمدشاه مسعود و حادث ایآ 

 رییتغ نیاو ا انیقرار داد، جانشن کایامر دیطالبان و القاعده دگر گون کرد و پاکستان را در معرض تهد

بهره  وا یکردند و از آن در جهت خواست ها تیریرا که سال ها در انتظارش بود، مد یمورد نظر و

 گرفتند؟

و  افتیها در افغانستان انجام  ییکایو نقش امر یده  سال با حضور نظامشانز نیآنچه که در ا ایآ

و انطباق  ییاحمدشاه مسعود همسو یآنچه که در رابطه با پاکستان واقع شد، با خواست ها

  داشت؟

بود، برخورد و عمل او در  یسپتمبر م 9سپتمبر بدون  11داشت و  یم اتیاحمدشاه مسعود ح اگر

  ها در افغانستان چه بود؟ ییکایتحوالت و در برابر نقش و حضور امر نیبرابر ا



آن پاسخ متفاوت  یکند و برا یها را مشغول م یاریذهن بس گریپرسش ها و سواالت مشابه د نیا

 .کنند یو مختلف ارائه م

پرسش  نیدر پاسخ به ا 2016سپتمبر  8احمدشاه مسعود سال پار در  دیمسعود پسر شه احمد

اوضاع  نیکن یبود فکر م یکه: اگر فرمانده مسعود زنده م یس یب یب یفارس ونیزیر تلوخبرنگا

 :بود، پاسخ داد یافغانستان حاال چطور م یکل

 یرا که واقع شد. تجاوز خارج 2001اتفاقات سال  کردیعنوان قبول نم چیکنم که به ه یفکر م من»

کرد. سفر شان به بروکسل و پارلمان اروپا همه در  یعنوان قبول نم چیرا به ه یحضور خارج ایو 

را  او م نیشان بگذار انیحام ی. فشار را باالنیجهت بود که شما دشمن افغانستان را بشناس نیا

عنوان  چیرا به ه ی. اما حضور خارجمیکن یمختلف. و ما خود مان مبارزه م تی. حمانیبکن تیحما

 «.قبول نداشت

و  یلغاتیاحمدشاه مسعود که در بخش نهاد تب یدوران مقاومت به فرمانده امرهللا صالح از جوانان 

 ایافغانستان  یمل تیامن استیبر یکرد و بعداً در حکومت کرز یمقاومت کار م ۀجبه یاستخبارات

 فغانستاندونالد ترامپ در مورد ا یژیپس از اعالن استرات دیسازمان استخبارات دولت افغانستان رس

اش را در  یابیو ارز دگاهیموصوف هماهنگ و منطبق خواند. او د یرا با خواست ها یژیاسترات نیا

 یکرد و حت انیاکسپرس" ب نی"اند یتیانترن یۀدر نشر ییدونالد ترامپ با نشر مقاله  یمورد استراتژ

  .کند یم ییروامسعود از قبر فرمان نکهیکنم مثل ا یمقاله نوشت که احساس م یریگ جهیدر نت

ها را وادار و ملزم   یکه پاکستان یتا حد کایامر یبر پاکستان از سو دیو شد یاِعمال فشار جد اگر

به ثبات و صلح  یموضع آن ها در همکار رییبه احتراز از دخالت در افغانستان کند و موجب تغ

 الس 16خواست در  نیها بود، ا ییکایو خواست احمدشاه مسعود از امر دگاهیافغانستان شود، د

 ییامر باشد که آن را در همسو نیتحقق ا ریترامپ در مس یگذشته برآورده نشد. هر گاه استراتژ

 ایمنتظر زمان بود. آ دیکرد، با یها تلق ییکایاحمدشاه مسعود از امر دیشه ۀو مطالب دگاهیبا د

در  استشیو س دگاهید رییدر عمل پاکستان را وادار به تغ  ،یلفظ دیترامپ فراتر از هشدار و تهد

  مورد افغانستان خواهد کرد؟

حکومت طالبان  یکه به فروپاش کایامر یو موقف احمدشاه مسعود پس از دخالت نظام دگاهید نکهیا

توان از  ینم تیو با قطع یدر افغانستان شد، چه بود، به آسان کایو موجب حضور نظام امر دیانجام

 یبرااحمدشاه مسعود در مبارزه و نبرد  یاردیمقاومت و پا یۀآن سخن گفت. اما با توجه به روح

 یکه دورنما انیاز رفتار و عملکرد خارج یاریبس یتوان ادعا کرد که از نظر و یم یاسیاستقالل س

 کیمبهم و تار یاستقالل و اقتدار مل  ،یدولت مل کیو عادالنه را در وجود  داریپا ۀثبات و توسع

  .نبود رشیساختند، قابل پذ



سال  16احمدشاه مسعود از تحوالت  یدر مورد موقف احتمال  دگاهیو د لینظر از هر گونه تحل صرف

پس از او نتوانستند از   یو نانیمسلم آن است که جانش ۀو غرب، نکت کایامر یبا حضور نظام ریاخ

معطوف به عدالت در  یاسینظام س تیحاکم یریآمده در جهت شکل گ شیپ طیتحوالت و شرا

 طیاز شرا یاسیس ی. آن ها با تشتت و بدون برنامه و استراتژرندیبهره بگ اتیمختلف ح یهاعرصه 

خود استفاده کردند و قدم به قدم در درون نظام  یدر جهت منافع شخص یشده بصورت مقطع جادیا

   .ضعف و انزوا رفتند یبسو یاسیحاکم س
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