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  حميد انوری

  مراحل جهاد احمد شاه مسعود
  

   وااحمد شاه مسعود و مرحله اول جهاد 
   

قوماندانی  ژورنالست عربی در مقر  توسط دو نفر به اصطالح ٢٠٠١مسعود به تاریخ نهم سپتامبر  قوماندان احمدشاه
  . و پادشاهی اش به قتل رسيد 

و قوماندانهای جهادی  تنظيم ها  گونه قتل و کشتار فی مابين این مردم افغانستان طی بيست سال گذشته شاهد وناظر
تنظيم بدل  ،دارایی مال غارت شده  تقسيم اموال و،ومسایل گوناگون از قبيل خرید و فروش جبهات  روی انگيزه ها

ه بوده اند و ب..... وصدارت و امارت و  تقسيم کرسی های وزارت، کسترش و توسعه مناطق تحت سلظه شان،کردنها
هر یک از اميران و ... و عادیست   مروج پدیده وامری کامًال  که قتل و کشتار ميان تنظيم ها خوبی ميدانند 

 به به اشکال و شيوه های مختلف  یکدیگر خویش را ، به منافع شان غرض دسترسی  جنگ  طی ساليان قوماندانان 
و  قوماندانان شورای نظار  قتل،توسط پيروان گلبدین به طور مثال قتل قوماندان حاجی لطيف ... قتل رسانيده اند 
ولی قتل قوماندان . ده ها مثال دیگر وتوسط جمعيت  و قوماندانان حزب اسالمی توسط حزب اسالمی جمعيت اسالمی 

 امين دارد که گا هگاهی از ،قتل تره کی بيشتر شباهت به  آميز تر به نظر ميرسد و تر و اسرار کمی مرموز  مسعود 
و ضرورتی به موجودیت  دیگر نياز فراميرسد که ارباب  در تاریخ مقاطعی . باال ها بسته بندی و صادر ميشود نآ

 آنرا به جایگاه ًا فوربنًا، پيشروی خویش می انگارد دست پرورده خویش نمی بيند بلکه حتی موجودیت آنرا سد و مانع
  .سازد)) شخصيت نمایی (( تری را وارد درامه   تازهایتا چهر می فرستد  اسالفش 

 و جهادی خویش که سالها تمویل کننده جهاد او بوده اند توسط مسعود توسط برادران دینی  قوماندان احمد شاه     ...
   انترناسيو(( و برادران )) ارجمند  یرفقا(( که توسط  و امين   مانند تره کی عينًا... کمره فلم برداری به قتل رسيد 

توسط عساکر  فير کالشينکوف   به وسيله مسموم شده و بعدًا و دومی توسط غذای اولی توسط بالشت   ،شان)) ناليست
                                                                    .رسيد به قتل بی . جی . روسی و کی 

قرار داشت و پاداش مادی ومعنوی  اش عرب   هاد اش در معراق توجه برادرانجقوماندان مسعود از آغاز       
را  اش ارتباط با سازمانهای مختلف جهادی عربی  آخرین لحظه های حيات  و تا فراوانی از آنجاها در یافت ميکرد 

تنظيم  در کانال های مختلف عرب ها بنا بر سفارش امریکا  و ایدیولوژیکی   مادی یکمک ها  .حفظ و نگهداشت
به آن سرازیر ميگردید  های هنگفت  یکی از این کانال ها که سالح وپول. های نفت جاری بودوله های جهادی مانند ل

عزام یکتن از جهادی های مشهور عرب در افغانستان در مورد مسعود  عبداهللا .  مسعود است،تنظيم پروفيسور ربانی 
   ایستادگی کرده پارت در مقابل روسهااو بهتر از ناپليون بنا. مسعود پدیده تکرار ناپذیر است(( : چنين گفته است

و خارج با وی  هایی که در داخل کشور  و مثبت در مورد عرب نظر نيک  و همچنان قوماندان مسعود نيز )) .است
در  ایژورناليست رادیو طی مصاحبه  که در پاسخ ذبيح اهللا  بشنویم  از زبان خود وی. داشته است، در ارتباط بودند
کشور های ، است کاری را به ارتباط افغانستان انجام دهد زمانی که ملل متحد خواسته : سوال  : کابل چنين گفت

  : جواب احمد شاه مسعود  مينمایيد ؟  را چطور تحليل این دو مساله    شما ،همسایه هم پای خود را دخيل ساخته اند
و   مردم نيک اند ،در کابل مصروف فعاليت اند  ،جدا از ملل متحد که فعًال های صلح  باور ما این است که هيئت (( 

در آن  که و عرب های سودانی بودند  این هيئت شامل جنرال حميد گل پاکستانی  .)) مشکل اند واقعا طرفدار حل
یکتن از عرب های مشهوری بود  عبداهللا عزام. جناح های درگير جنگ بودند ندازی آشتی ا زمان در کابل مصروف 

در مناطق  احزاب اسالمی   و پرورش فکری ، سازماندهی،تمویل از آغاز جهاد تنظيم ها در بن الدن  مانند اسامهکه 
احمد شاه   .ودر ارتباط نزدیک با احمد شاه مسعود قرار داشت در رفت و آمد  کنرها تا پنجشير  از مختلف افغانستان 
هيچ مجاهد عربی در کنار پس  (( سيده بودليخا چاپ ماسکو که پر  در پاسخ خبرنگار مجله ١٣٦٧مسعود در سال 

آنها را عبداهللا عزام می فرستاد تا دوش به دوش نيروهای ما   . از عراب نزد من بودندۀعد: (( چنين گفت )) شما نبود
 و اکنون در که در کنار من جنگيده  از مشهور ترین کسانی است  عبداهللا انس الجزایری . بجنگد و سپس بر ميگشتند

  . ))به سر می برد  ان انگلست
مصاحبه  در  و شورای نظار احمدشاه مسعود در مورد ارتباط و موجودیت عربها در مناطق جمعيت اسالمی  همچنان

متن سوال خبرنگار ميثاق : گفت   چنين١٣٦٨ماه ميزان و عقرب سال  ٨ / ٧شماره ( ای با خبرنگار ميثاق خون 
شنيدیم که چند ماه قبل یک تعداد از برادران عرب داخل   ه دیگری همباز هم به ارتباط سوال فوق شایع((  خون

 ای صادر کرده اند با این معنی که عامل همهبه پشاور قطعنامه   بعد از رجوع بودند و پنجشير و شورای نظار شده
 نظر شما در ، خير  یا،شنيده اید آیا این شایعه را شما هم. تان شورای نظار جمعيت اسالمی استدرگيری ها در افغانس

گلبدین پخش کرده   آنرا حزب ،را برادران عرب پخش نکرده بودند این قطعنامه: (( این باره چيست ؟ جواب مسعود 
که گویا   را گنجانيده بودو نا جوانمردانه مطالبی   ناروا نامه با وارد کردن بهتان و اتهامات   حزب در این چرند،بود
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پخش شد عبداله عزام همين جا بود و خودش   زمانيکه این قطعنامه در پشاور، وشنيده اندرا عرب ها دیده این چيز ها 
پس بنا بر قول مطبوعات .)) این مساله کوچکترین دخلی ندارند این نوشته را رد و تکذیب کرد و گفت عربها در

عرب های اخوانی . ه استارتباط مسعود با برادران عرب اش هميشه نيک و صميمانه بود جمعيت و سایر اخوانی ها
بودند اکنون با جابجایی  غرب بدست آورده ضد کمونيسم را از بارگاه )) قهرمانان (( در گذشته القاب و مدالهای  که

بر )) تروریست (( و با مارک  غرب رانده شده  ها و موقعيت های نوین ابر قدرت ها در صحنه جهانی از درگاه
عرب ها در . ه ای برای خویش کسب نه نموده اندموقعيت و جایگاه تاز سياسیهنوز در بازار مکاره  جبين شان 

او در  و نه هم آیينه برای بزرگ جلوه دادن  وی نه پيغام و نه سهميه و دستوربا مسعود برای آخرین دیدار شان
   .... و دستور قتل اش را باخود آورده بودند  مطبوعات غربی بلکه پيام 

یا با گبر و  و)) کفار ((  در یک جنگ ميهنی رویاروی با دشمنان وطن و نه هم در جهاد باقوماندان مسعود نه پس
پيمان خودش که همه با هم در مجموع نهضت  همکيش و هم، بلکه صاف و ساده توسط برادران جهادی یهود  ترسا و

  .د به قتل رسي،يل ميدهندتشک بين المللی بنيادگرایی و عقب گرایی جهانی را
مسعود در پيوند با بنيادگرایان )) شخصيت (( ببينيم که چگونه   ا این مرور کوتاه و گذرا بر چگونگی قتل ویحال ب 

  .پرورش یافت تا سر انجام به مدارج قومندانی و آمریت رسيد داخلی و جهانی رشد و
 
این  ،ورشيدی در کابل بودتن از فعالين وبنيادگذاران جریان اخوان المسلمين در دهه چهل خ احمد شاه مسعود یک  

را تشکيل ميدهد  ها بنيادگرایی  جنبش که یکی از شاخه های فعال نهضت بين المللی اخوان المسلمين یا به قول غربی
که ربانی مترجم آثار وی ،  سيد قطبتبا تاثير پذیری از نظریا نيازی و چند تای دیگر،  مسعود،ربانی، توسط گلبدین

نهضت ((  .و همچنان با الهام از جمعيت العلمای پاکستان تاسيس و شروع به فعاليت نمود  ،از عربی به فارسی بود
برنامه  هدف و .اخوانی ها شهرت یافت یا اخوان المسلمين بزودی در ميان شهریان کابل به نام)) جوانان مسلمان 
هی و استقرار امارت اسالمی و فعاليت اش سرنگونی رژیم شا از همان آغاز تهداب گذاری و شروع اخوان المسلمين 

یعنی استقرار حکومت دینی دست  جهت رسيدن به اهداف خویش )) اخوان المسلمين .  ((یا جمهوری اسالمی بود
و  تا بازی  د کو ، ماجراجویی . ری دهنده را جایز و مشروع ميشمردو یا به هر وسيله ممکنه  بردن  زدن وپناه

    . را تشکيل ميدهد  اخوان المسلمين جهاد و شيوه های مبارزه  يگانه و ترور ب های جاسوسی  چسپيدن به دستگاه 
تا به یک  پيمان بستن و شکستن و به نظامی گری معتقد است ، و بکش  به بزن،بيشتر به جنگ)) اخوان المسلمين (( 

انداختن  م شاهی با براهدر آخرین سالهای رژی)) اخوان المسلمين . (( یجهت تصرف قدرت سياس مبارزه آرام سياسی
خویش  وروی زنان موجودیت و هویت    تهدید زنان و تيزاب پاشی به سر، پخش شبنامه ها،گردهمآیی ها، تظاهرات

و مدرسه ابوحنيفه  شرعيات  جذب محصلين پوهنحی  و  مال ها  را در جامعه اعالن نموده و به نفوذ خویش در ميان
 سياسی ساختن مال ها وچلی های مساجد جهت تصرف قدرت سياسی به تحریک و) )المسلمين  اخوان. (( ادامه دادند
نوع مظاهر آزادی و ترقی  وعناصری تشکيل ميداد که با هر را افراد  )) اخوان ((  پایه های اجتماعی. پرداختند
وظيفه مال )) خوان ا(( به نظر . افرادی از این دست بود و سازماندهی وظيفه اخوان بسيج . دشمنی داشتند مخالفت و

گذاران بلکه تصرف قدرت سياسی و  این جریان به بعد نه در مساجد و امامت نماز چلی ها از زمان تاسيس ها و
افغانستان  این پدیده یعنی تصرف قدرت سياسی و حکومت داری توسط مال ها در تاریخ کهن. داری بود حکومت

این جریان آشکارا مخالف قانون  .ر اندیشان را برانگيخته بودبی سابقه بود که حيرت دو جدید و کامال یک مسله 
ضدیت آنان با زنان در حدی بود که در  .افغانستان بود موکراسی دریگسترش معارف و د، آزادی زنان، مدنی

 اوضاع سياسی و ١٣٥٢با کودتای سرطان . زن هم اشتراک نداشت یک گردهمآیی های شان حتی تظاهرات و
مانند  تعدادی دیگر زندانی و)) اخوان (( بعد از کودتا تعدادی از رهبران . دگر گونه گشت تانافغانس اجتماعی 

وارد  با تحریک وحمایه پاکستان  )) اخوانی ها(( فعاليت . به پاکستان فرار نمودند... عود و  مس،  ربانی،گلبدین
 ورود فراریان اخوانی ،داشتند لحظه شماری انتظار چنان روزی  که در و دولت پاکستان  I.S.I .مرحله جدیدی گردید

اخوان  را به  تسليحاتی و و کمک های پولی   تربيه نظامی ،و وعده باز شدن دفاتر سياسی . پذیرفتند را با آغوش باز
ودر آن جلسه امر جهاد عليه رژیم  گردید  دایر I.S.I جلسه اخوانی ها در پاکستان تحت نظر دولت و. اعالن نمود
و احمدشاه )) اخوان (( ول نظامی ؤگلبدین مس. پاکستان اعالن گردید اوود توسط رهبر جمعيت العلمایسردار د

و  گلبدین  که در آن از افراد رهبری)) اخوان المسلمين (( تعليمات نظامی . نظامی تعيين گردید مسعود فرد دوم بخش
تعليمات نظامی مدت سه ماه را دربر  این. تسط جنرال نصراهللا بابر صورت گرفاحمد شاه مسعود شرکت داشتند تو

اخوان (( واستعمال سالح به اعضای   انفجارات ،کمين گيریبلها، تخریب  ی سه ماه طریق وشيوه که ط گرفت 
با  و وظایف هر فرد تعيين  دولت پاکستان  بعد از ختم دوره آموزش نظامی مطابق تصميم  .تعليم داده شد)) المسلمين  

   .شدند به افغانستان فرستاده دوباره  جهت جهاد عليه رژیم سردار داوود و سالح  پول 
قيام در سه منطقه . مستغنی نيز شرکت کند جنرال  قيام اخوانی ها –در کودتا    قرار بود ،مطابق گزارش گلبدین    

و مسلح ساختن  ی پنجشير وظيفه احمد شاه مسعود تصرف ولسوال . آغاز گردید  فراه و دره پنجشير،لغمان، افغانستان
در داخل اردو   ))اخوان المسلمين(( وسایر افسران نظامی  به تاریخ موعود از جنرال مستغنی . منطقه بود مردم آن
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بلکه برعکس . وانی ها را کسی همراهی نکرداخ در این جهاد. قيام در مناطق متذکره آغاز گردیدولی . خبری نيآمد
و از  جهاد اخوانی ها شکست خورد  . به دولت تسليم نمودند و دستگير نموده  نانراتا رسيدن عساکر دولتی مردم آ

یا زندانی  دیگران کشته و در حاليکه تنها احمد شاه مسعود با چهار تن دیگر زنده به پاکستان فرار نمودند  پنجشير
يمانده ها با ق و ه و زخمی و زندانی تعداد کشت. خوردند قيام کنندگان و جهاد گران لغمان و فراه نيز شکست . گردیدند

تحليل  دوباره در پاکستان دایر گردید تا به)) اخوان المسلمين (( از این جهاد ناکام جلسه  بعد . روانه پاکستان گردیدند
سياسی را  انشعاب و پراگندگی  هر شکست نظامی همانطوریکه  . کودتا بپردازند –و ارزیابی علل شکست جهاد 

ه تشکيل حزب اسالمی  مسعود شدت گرفت و منجر ب،ربانی اختالفات ميان گلبدین و در جریان بحث ها   بدنبال دارد
  احمدشاه مسعودبنًا.  نظامی جمعيت اسالمی تعيين گردیدول بخشؤاحمدشاه مسعود مس  بعد از انشعاب. گلبدین گردید

قرار  I.S.I با دولت پاکستان و و در وابستگی ها اولين کسانی بودند که به پاکستان قدم گذاشتند )) اخوانی (( وسایر 
و بحران  و موج نارضایتی  رژیم داود دل خوش نداشتند  حقایق تاریخی نشان ميدهد که با آنکه مردم از. گرفتند

ا رژیم داود خان به حکومت دینی اخوانی ها تعویض ولی هيچ کس حاضر نبود ت  سراسر جامعه را فرا گرفته بود
    .گردد

  
    صاحب و آمر  به صفت قومندان   مسعود  تبارز احمد شاه  

  : مرحله دوم جهاد او
   

رژیم کودتا جهت استقرار .  بحران وهيجانات اجتماعی فرو رفتکام کشور وجامعه ما در با وقوع کودتای سياه ثور 
پاسخ   هر جنبنده ومخالفی را به تير بست و صدای هرگونه اعتراض را با شکنجه و زنداناقتدارش پایه های لرزان

موج این نارضایتی ها فارغ   ،و پژواک آن تا دور ترین نقاط کشور شنيده شد موج مخالفت از قلب کابل شروع  .گفت
و زورگو را از  دست نشانده رژیم  ميرفت تا بساط  و موجودیت عناصر بنيادگرا و عقبگرا از دخالت همسایه ها 
روز اسارت  روسی   ببرک کارمل سوار بر ميله تانک ١٣٥٨سياه ششم جدی  که در شامگاه حریم کشور برچيند 

   .افغانستان وجهانيان اعالن نمود مردم  ملی کشور را به
 

در این مرحله مردم . دیدمردم نيز وارد مرحله جدیدی گرمقاومت و مبارزه  با سرازیر شدن ارتش اشغالگر روسی    
که یک  ینابرابر جنگ. ارتش منظم روسی وارد جنگ گردیدندبلکه مستقيما با  تنها با رژیم دست نشانده  افغانستان نه

بودند و جانب دیگر مردمی که جز ... و ا  اقتصاد جنگی،پيشرفته ترین جنگ افزار ه مسلح با جانب جنگ مجهز و
   د،ستقالل و آزادی چيز دیگری نداشتن ا،دفاع از خاک وطندوستی و آرمان نيروی ایمان و ،سالح ابتدایی

 ،و رژیم پوشالی شعله ور گردید اکثر نقاط کشور قيام های مسلحانه عليه روس ها  به زودترین فرصت در     
دامنه . ددامنه داری زدن و تظاهرات در جواب به اشغال کشور دست به اعتصابات ١٣٥٨شهریان کابل در ماه حوت  

نقش دختران مکاتب و پوهنتون در این . کشانيده شد به پوهنتون و مکاتب کابل١٣٥٩تظاهرات واعتراضات در آغاز 
در مقاومت ضد روسی نگردیده احزاب اسالمی هنوز موفق به حذف نقش زن  و تظاهرات ارزنده و چشمگير بود 

 ،اعتصابات و علم ایجاد گردید تا بتواند رصه دانش استادان و محصلين به ابتکار رزمندگان ع اتحادیه . بودند
وارتش اشغالگر بسيج رژیم پوشالی  و سایر اشکال مبارزه ومقاومت فرهنگيان و شهریان کابل را عليه تظاهرات 

محصالن و شهریان کابل ميتوانست ده ها ، روشنگرانه استادان از درون همين مقاومت رزمنده و. ورهبری نماید
  مستقالنه و آزادیخواهانه،ليه اشغالگران را از یک موضع ملیآید که جنگ مقاومت ع فرزانه برونرهبر ملی و 
و احزاب  متقاطع رژیم پوشالی  عناصر ملی غير وابسته و روشنفکر زیر آتش. ولی دریغا که چنين نشد. رهبری نماید

وس ها و احزاب اسالمی باعث تباهی و آنکه ميگفت ر  .اسالمی با خشونت بربرمنشانه از صحنه نبرد روفته شدند
 وابستگی و مزدور منشی به درگاه یکی از.  اعدام و یا تبعيد بود،فورا زندان بربادی وطن و هموطن اند جواب شان

. مروج گردید  پرچم واحزاب اخوانی در کشور،لعنتی بود که توسط باند خلق قدرت های بزرگ پدیده شوم و  آن
 اتکا به خود و به مردم در اثر ،نفس   حس اعتماد به،ارزشمند جامعه چون غرور ملی وارزش ها وسنت های واال 

هر حزبيکه ميخواست و هنوز هم ميخواهد حرف اش را به مردم  ،یورش فرهنگ استعماری دوجانبه نابود گردیدند
دفع  ی از پایين مردم جهتول. ميکشد بين المللی را به رخ مردم کشيده و حمایتگر منطقه ای و بزند نخست وابستگی و

در . قبضه تفنگ رجوع کند بالی استعمار روسی ناگزیر بودند به این تاجران سالح و خون جهت بدست آوردن یک
جنبش خود انگيخته مردم با مضمون . ناچيز بود تجاران در ميان جنبش مقاومت ضد روسی آغاز نفوذ این دالالن و

رگویی ميرفت تا به ساختار های خودگردان ملی و روشنفکری مستقالنه ميدان زو دفع استعمار روسی و دفع استبداد و
آزاد سازی  در اکثر نقاط کشور قيام های ملی فارغ از حضور و دخالت احزاب بنيادگرای اسالمی به .باز نماید

ورش ارتش متجاوز بود که در گرما گرم ی ولسوالی پنجشير نيز یکی از مناطقی. والی ها و دهکده ها انجاميده بودولس



 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
4

احمد شاه مسعود فرد ناشناخته و در پاکستان تشریف داشت که مردم غيور  هنوز. سی به افغانستان آزاد گردیده بودرو
   ..... را از وجود استعمار و نوکران بومی آن آزاد نموده بودند مسلحانه را آغاز و دره  پنجشير مبارزه

 
 این پروسه خودگردانی خویش برپا نموده و الی را با انتخاب آزادانه اداری ولسو وتشکيالت خود ولسوال  مردم 

وابستگی تنظيم های پشاوری  پایگاه مستقل ملی فارغ از تا به یک  مستقالنه هم چنان رشد می یافت و پنجشير ميرفت 
ارزه ملی و مستقالنه ارتقا مب تحمل پيشرفت و..... وایران و آیا پاکستان. نی به استحکام و پختگی خویش برسدوایرا 

مستقالنه در  حتی استعمار روس و رژیم پوشالی نيز از رشد مبارزه ملی. افغانستان را داشتند سراسر م پنجشير ودمر
کشور . و وابستگی باقی بماند اسالمی   ميداد تا جنبش مقاومت در گرو تنظيم هایحترجي وحشت و اضطراب بود و

در عقب آن تمام اردوگاه غرب ميخواست امور مبارزه ملی افغانها از  ژه پاکستان وایران و بوی, های همسایه پاکستان 
بتواند  آرزوی دیرینه امریکا ميخکوب نمودن ارتش روسی در افغانستان بود تا مگر. کنترول شود پاکستان اداره و

چی کسانی و به کدام  وسط و غرب ت کشور های همسایه. را دوباره احيا نماید نگ ویتنام آبروی ریخته شده اش در ج
 ده. روشن بود و هست جواب واضح و .ضد روسی پياده نمایند وسيله ميتوانستند سياست های شانرا بر جنبش مقاومت

مقام امارت طوق ننگين وابستگی و مزدوری   سالح و،بود تا در بدل دریافت پول ها تنظيم اسالمی کمربسته حاضر
نمایند و چه نفرت  سرنوشت وطن وهموطنان خویش را فدای منافع بيگانگان و گردن خميده خویش بياویزند  را به

از سنن و اعتقادات دینی مردم گاهی در پرده   خویش را با سو استفاده است که این عمل خاینانه  انگيز و شرم آور 
پنهان می  وی ستم پهل زبان و منطقه و مليت زیر ستم و باالی ستم و  ، زیر درفش قوم گاهی هم اسالم خواهی و

مناطق آزاد  افر وارد سالح و اهداف بود که گروه گروه امير و قومندان با پول و همين برنامه ها و در راستای. سازند
ه را که تن به ننگ تغير وابس عناصر ملی و و شدند تا پایگاه های مستقل و ملی را از درون ویران نموده و افراد

  .راه خویش بردارند نميدادند ازوابستگی و فرمانبرداری اجانب 
رژیم  بعد از شکست جهاد و کودتا عليه ١٣٥٤سال  شاه مسعود نيز که از برنامه ها احمد مطابق این اهداف و  .

نخستين . سالمی از پاکستان وارد پنجشير شدبا بيست تن از اعضای جمعيت ا سردار داود از پنجشير فرار نموده بود
تعليم و تربيت یافته  ر پنجشير تماس با مال ها و به خصوص مال معراج الدین آستانه یی کهشاه مسعود د احمد اقدام

های عضویت جمعيت اسالمی را به مردم پنجشير  شاه مسعود کارت احمد.  آغاز گردید،مدرسه استعماری دیوبند بود
انبار های سالح آن در پاکستان  ه وو ميليونها دالر سرمای جمعيت اسالمی  توزیع نمود و از دفتر و آرگاه و بارگاه

عرب   و غرب  ،چنان بود واقعيت زشت و بد هم . رتباطات بين المللی تبليغات نمودچنان در مورد ا سخن گفت و هم
یان و مبارزان ملی و مليگرا را می شناختند و از و عجم همه وهمه فقط احزاب اسالمی مقيم پشاور و مشهد 

        نخستين مایه و پایه  تشکيالت احزاب اسالمی  شاه مسعود که در درون احمد. روشنفکران خوش شان نمی آمد
ميدانست که چگونه به رشته ظریف و حساس اعتقادات مردم دست  اش رشد یافته بود و به نيکی) )شخصيت(( 

آمده  چنين)) ژی مسعود ستراتي(( بنام  ایدر مقاله.  و مقاصد سياسی اش استفاده نمایداهداف بيندازد و از آن به نفع
برای  یافتند که وضعيت   وقتی در،شاه مسعود با یک گروپ بيست نفره پنجشيری احمد١٩٧٩در بهار: (( است 

  به آنها پناه دادند و پوسته های دولتی هم در آنجا  جایی که مردم. پيشروی شان مناسب شده به پنجشير عليا رفتند 
 و از جمله مولوی معراج الدین آستانه یی که در  علما که تماس را به واسطهشب،  در پنجشير سفلی جوانان. نبود

از وجود رژیم پوشالی آزاد   منطقه، در پنجشير قبل از ورود احمد شاه مسعود .تشکيل دادند, تحصيل کرده بود  دیوبند
ت غير وابسته و خودکفا این تشکيال. انتخاب گردیده بود و پهلوان احمد جان به حيث ولسوال از طرف مردم پنجشير

. محل در بدست گرفتن زمام امور و تعيين مقدرات و سرنوشت مردم توسط مردم بود  در پنجشير اولين تجربه مردم
احمد شاه مسعود خود  در حاليکه.  های احمد شاه مسعود نابود گردیدو تجربه مردم توسط نيرنگ این دستآورد   ولی

و از مردم دعوت شده بود  معرفی گردیده بود  احمد جان پنجشيری به اهالی محلتوسط ولسوال منتخب مردم پهلوان 
از اعتماد پهلوان احمد جان  احمد شاه مسعود به مجرد یافتن جای پا با سو استفاده . تا به احمد شاه مسعود اعتماد نمایند

در ابتدا احمد شاه  . آغاز نمودو ویرانگری جبهه مستقل پنجشير و مجاهدین پنجشير به تخریب  سایر مبارزین  و 
و برای نخستين  جنگی منطقه تعيين گردید   های یکی از گروپ  مسعود توسط پهلوان احمد جان به حيث سرگروپ 

شرکت نمود که در هردو جنگ از طرف نيروهای )) کوه سرخ  (( و ))دشت ریوت (( بار در جنگ هایی در مناطق 
و قضاوت  به دليل شکست های پيهم او در نبرد بر احمد شاه مسعود خندیدند پنجشير  و مردم دولتی شکست خورده 

مورد انتقاد قرار دادند  چنان بود که شاید وی دیگر نتواند در جنگ های آینده شرکت نماید و پهلوان احمد جان را شان
تپه (( خمی شدن در احمد شاه مسعود بعد از ز .که چرا احمد شاه مسعود را به حيث سرگروپ انتخاب نموده است

 ،        ))شابه (( در حاليکه در نقاط مختلف پنجشير مانند  مخفی ميشود  در خانه شخصی بنام علی پيلوت )) سرخ 
  .انجاميد می جنگ های شدیدی جریان داشت و به آزاد سازی مناطق مختلفه )) تل (( و )) پریان  ((،))پارنده(( 

  
داشت تا سایر مبارزین و مجاهدین ملی  وظيفه  او ميخواست و. نهای دیگری داشتپال ولی احمد شاه مسعود افکار و 

او فعاليت اش را از منطقه سفيد .  فرد مقتدر در پنجشير باقی بماندتنها مورد ضربت قرار داده تا خودش را از عقب 
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در قدم نخست  این توطئه. ربت زدن جبهه پنجشير کارگر افتادو نخستين توطئه ونيرنگ اش در ض نمود  چهر آغاز
احمد شاه . عملی گردید، برخوردار بود در ميان مردم متوجه پهلوان احمد جان که از محبوبيت و شهرت خاصی 

 ،وبا استفاده از امکانات خویش بحيث یک پهلوان مشهور برود  کابل  ميدهد تا به مسعود به پهلوان احمد جان مشوره 
و  توطئه  بدینسان پهلوان احمد جان در دام. وده و آنرا به پنجشير انتقال دهدممادی جمع آوری ن کمک های اسلحه و

  .او به کابل می رود او بيخبر از نيات و مقاصد پنهانی و شيطانی. نيرنگ احمد شاه مسعود می افتد
   

ولوی معراج الدین از اخوانی ها و مال های منطقه به شمول م پهلوان احمد جان جلسه  در غياب احمد شاه مسعود فورًا
به کابل رفته  سرانه  احمد شاه مسعود در جلسه گزارش ميدهد که پهلوان احمد جان خود  .آستانه یی دایر می نماید

پهلوان احمد جان را  او. و به جبهه پنجشير خيانت نماید ه تا با دولت و سازمان جاسوسی آن تماس حاصل نمود است
 دالئل و شواهد متهم به همکاری با دولت و ،اسناد حانه پنجشير بود بدون ارائهکه یک تن از آغاز گران مقاومت مسل
احمد  فتوای مال ها را برای قتل پهلوان  احمد شاه مسعود در این جلسه موافقت و  .فرد گماشته شده دولت معرفی نمود

 قتل شاه مسعود تنها به احمد. توسط احمد شاه مسعود به قتل رسيدبدست آورد و با برگشت دوباره او به پنجشير  جان
خویش تعداد زیادی جوانان مبارز پنجشير را به قتل می  او باید جهت رسيدن به اهداف. پهلوان احمد جان اکتفا نکرد
 و با عليه رژیم پوشالی را با اتکا به خود  مردم پنجشير که مبارزه . پنجشير می نمود رسانيد و یا مجبور ره ترک

تبليغاتی که از  تسليحاتی و  ،در مقابل دریایی از امکانات پولی بودند  د محلی خویش آغاز نموده امکانات پولی محدو
 … . چگونه ميتوانستند مقاومت کنند زیر می گردید  سرا  مرکز جمعيت اسالمی از پشاور برای احمد شاه مسعود
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