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  حميد انوری
  

  مراحل جهاد احمد شاه مسعود
  به ادامه گذشته... 

  
 مانند احمد شاه مسعود قرار یلوحه کار افرادسر در شهي مردم ساده و پاکدل هم همیسوء استفاده از معتقدات مذهب

   .داشت و دارد
  

راه )  ی افسانه ایجنگجو (نکهیگوا.  گشتي دهان به دهان  میعاتی شاريدر پنجش:  "سدی نوی گروموف مسیبور
 سوادي بانیي روستااني در میغاتي شگرد تبلنیا.   داردیعي مافوق طبیروياست و ن" ص" محمد امبري پۀاسالم فرستاد

 ". کارگر افتادیليخ
 

 سال در کی به کی نزدبآی  تقر١٣٥٩  لی تا اوا١٣٥٨ سال  ی شاه مسعود با استفاده از امکانات مختلف از جوزااحمد
 هي تهداب گزاران مبارزه مسلحانه علني بود که از نخستینی مبارزدني مصروف به شهادت رسانرينجش پۀداخل جبه

 از فهي مکتب ابوحنلي فارغ التحصمي را بنام عظیشخصاو .  بودندري در پنجشی و ارتش اشغال گر روسی پوشالمیرژ
 از یکی مي عظديشه.   شددهي قتل رسان طرف احمد شاه مسعود را نگرفت توسط او بهنکهی الي به دللي گالب خۀمنطق

.   کرده بودفای را ای نقش مهم و عمده ای حمالت بر ارتش روسني بود که در نخستري پنجشۀ درريجنگنده گان دل
. در پارنده جنگ بود،  من آمدم به جنگلک: " گفتني در مورد او بعدآ چنی مصاحبه ایچنانکه احمد شاه مسعود ط

 دهي ها را به آتش کشی شورویموتر ها] ميعظ[گفتند .  سوختي موتر هم در آتش مکیست و  آنجاکوپتري هلکی دمید
 ".است
 یدی خطر و تهدندهی در آدی شانکهی الي ها را به دلمي به تنظروابستهي محمد مجاهد غنی شاه مسعود هم چنان معلم داحمد

 که در سال اول ورود احمد شاه مسعود به یگرید ی هایرياز پنجش.  دي به قتل رساند،ی نماجادیبه موقف و مقام اش ا
 مشهور به کارتوس، قل، یگریمعلم نورمحمد، مجاهد د:  نام بردلی ذی از اسامتواني توسط او کشته شدند مريپنجش

 که برادرش از نيرحسي خانه مني سنگیۀ از قرگران،ی و درزاي تاواخ خواجه میۀاز قر.  ني پائريتاج، وصال از پنجش
 برجسته که در ی تن از سرگروپ هاکی نی الدفي فاروق، رازق، سی بابه ولیۀاز قر.  مد شاه مسعود بودروابط اح

 ... کرامان، نظر ویۀاز قر.  نقش فعال و عمده داشتی ضد روساتيعمل
 

 ی حدود پنجاه تن مجاهد و تعدادري قدرتش در پنجشی هاهی جهت استحکام پا١٣٥٩ شاه مسعود تا اواخر سال  احمد
او در سال .  دی جبهات اطراف آن منطقه گردهي و بعد مصروف تصفدي را به قتل رسانیري روشنفکران پنجشادیز

 دعوت نمود ري کمک سالح به پنجشۀ و وعدیاصالت نشان دادن راه مولهي اندراب را به بهانه و حی ملنی مجاهد١٣٥٩
 لي پسر وکۀ جبهیان در همان سال در پشغورهمچن.  سپردري پنجشیایو بعد همه را دست بسته به کام امواج در

او پالن .  تا بالخره به نام قوماندان احمد شاه مسعود مشهور شد.   برداشتاني از مخوني شبکینصراهللا خان را در 
 : گفته بودی مصاحبه ای خود طیبار.  در سر داشتري پنجشی از سطح قوماندانشتري تر و بعي وسیها
.  ی در سر داشتم، آنهم در عالم نوجوانیی هاایمن هم رو.  و خصلت هر انسان استیو ها و آرزو ها  در خایرو"
 از پدرم جلوتر و ی در زندگدی که باکردمي فکر مشهي بود، همی بچه بودم، چون قبله گاه هم صاحب منصب نظامیوقت
او جهت ."   دادمیه نشان نم عالقمی که من به درس هاود بی در حالنی بود و امی از آرزو هایکی نی کنم و اشرفتيپ

هم به بارور شدن و تحقق آن کمک نمود هر چه سر " تياخوان "یولوژیدی اش که ای دوران جوانیاهایتحقق رو
 جا بود که نیاز ا.  افتی ی دست می تا به آرامش روانشدي گوناگون برداشته می هاوهي به شدی باگرفتيراهش قرار م

 . بوددني در ذهن اش در حال شراره کشستهويپ" آمرشدن" شدن و ماندانعطش قو
 
 را از عقب ی در حال نبرد با اشغالگران روسنءی حمله برد و مبارزساي پروان، کاپتی جهت توسعه قلمروش به والاو

 حمله و جنگ، نی دارند که دراادی به ی شمالی کند و تاکستان های فراموش نمخیتار. مورد حمله و ضربت قرار داد
احمد شاه .  کردندي پرتاب می از فضاء مهمات نظامعود احمد شاه مسانی جنگجوی برای و روسی دولتی هاکوپتريهل

 نی او دررنگيتوطئه و ن.   حمله بردی بر سنگرداران کوه صافساي پروان، کاپيۀمسعود بعد از فراغت خاطر از ناح
 را با گرانی و بعد ددي کشرونيضع اش ب از موی مهمانۀ را به بهانی چنان بود که نخست قوماندان کوه صافخونيشب
 قوماندان مسعود مست و نسانیبد.   غرق نمودري پنجشیای در دست بسته به درراني برده و اسني از بحمله کی

 تاخت تا اندراب، شي به پی جهانغاتي پاکستان، کلدار، دالر، سالح، تبلني قدرت و عقب گاه مطمۀسرشار از باد
 دندينام" آمرصاحب" اش او را ونی و حوارروانيپهم باالتر رفت و " قوماندان"ره از مقام   بالخکهيتا جائ... قندوز

 ."یآمر چ"و " آمر کجا" ندادند که عي به مردم توضیول
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 دی هم شاایو" آمر صاحب افغانستان "ایو "  آمر صاحب صفحات شمال "ایو " ريآمر صاحب پنجش" تنها ایآ
 تا دندي ندادند و انتظار کشعي مسله را توضنی هم  عمدآ ادی شاایو"  سراسر جهانانی و عقبگراانیادگرايآمرصاحب بن"

درک نمود که احمد " آمرصاحب" از لقب توانيم موضوع را کی یول. کشديبه کجا ها م" آمرصاحب"دامنه فتوحات 
 لی قوماندان مسااست،يقوماندان س" آمرصاحب" بلکه ستي به بعد تنها قوماندان جنگ نخیشاه مسعود از آن تار

 نی تا بزرگترنی از خوردترلی تمام مساۀرنديدربر گ" آمرصاحب" ولقب دهدي می هم معنی و فرهنگی ادار،یاجتماع
 .باشديم
 
 آن، زد و خورد ی و نواحري مختلف از پنجشی هاروي عناصر و نیبعد از کشتار و نابود" آمرصاحب" هر حال به
 ی را مردم عادخسارات تلفات و نیشتري جنگ ها بنیدر ا.   داشتزي نی و ارتش روسی هم با عساکر دولتییها

 و دار و ندار شان را از ی تمام هستبآیتقر ري پنجشفیمردم شر.  متقبل شدند" آمرصاحب "انی و بعدآ جنگجوريپنجش
 نه ی هاهندی ها سالم و صحتمند بدر شد تا در آمعرکهبود از نمام "  تننیيرو"چون " آمرصاحب "یدست دادند ول
 می او زنده نگهداشته شد تا وارث رژایو.  شود"  افغانستانیمنج"داستان ها، فاتح کابل و " یرويه"چندان دور 

" آمرصاحب "هي هفت بار علی ارتش روسندیگويم.   اش را به انجام رساندی بعدفی و وظاد کابل گردیپوشال
 ی گفت که ارتش روسدینخست با.   هرگز موفق نشدندی ول مردهء او را بدست آورندای نمود تا مگر زنده و یلشکرکش

 سرنوشت و رای موفق نبود زب افغانستان از شمال تا جنوب و از شرق تا غرۀ نقطچي بلکه در هرينه تنها در پنجش
 را از تي واقعنی خود روس ها ایحت.  بوده و خواهد بودني همه مهاجمان و اشغالگران در افغانستان چنگذشتسر

 : که گفته استمی گروموف بشنوسیاز زبان جنرال بور.   درک نموده بودندشی خونيغاز تجاوز ننگهمان آ
 
جنگ در برابر [ که در دهدي پاسخ ممي  عقل سلم؟ی گردروزي در مجموع در جنگ افغانستان پمي توانستی ما مایآ"

 گریو دو د."   استامدهي ناني به م همی سخنی حتیچگاهي و هیی جاچي باره در هنیدرا.  ستي ممکن نیروزيپ] مردم
 که باعث یبودند چرا در عوض هفت مرتبه لشکرکشيم" آمرصاحب "یکی فزی اگر روسها واقعآ خواهان نابودنکهیا

 اري با تقبل تلفات بسیاروی چند دور مذاکرات روانی را در جری ود،یگردي روسها می فراوان برای و جانیتلفات ماد
 دنيبلکه کوب" آمرصاحب "یکی فزی روس ها نه نابودیپس واضع است که هدف لشکرکش.   نبردنداني از مزيناچ

"  ارتش سرخ در افغانستان" بنام  شی گروموف در اثر خوسیبور.   شان بودی و منابع زنده گانزارع مبیمردم و تخر
 :داردي پرده برمني چناتي واقعیاز رو

 
 در یما حت.   مبارزه برضد مسعود در برابر خود قرار داده بودۀني در زم رایني سپاه چهلم اهداف معیفرمانده" 

 او را کامآل تارو مار ۀ دار و دستمي و خواستدهی مخالف تالش نورزۀ جبهی نظامۀ با فرماندیني سهمگی نبرد هاۀدور
احمد شاه مسعود را  که می کردی میزی برنامه رني چننی اا ری رزماتيما عمل. میکرده و خود مسعود را نابود ساز

 او را ی هاروي نجي بسۀني زمبي ترتنی داده و به اري در مرکز پنجشای جنوب سالنگ ای در شمال یني سنگیشکست ها
 به زينمسعود خود . میکردي حل مروزمندانهي و آنها را پمیدادي را در برابر خود قرار مفی وظانیما ا. ميمحدود گردان

. کردي مري تاثی شورواني با نظامی ها و برخورد واستي امر در سنیکه طبعآ ا کردي خود را درک متي وضعیخوب
 ". خواهد گشتهي به شدت تنبیزي و به خاطر چه چشودي به او اجازه داده میزي که چه چدانستياو همواره م

 
 در جنگ دو . راني است راز سر به مهر زنده ماندن قوماندان ها و امني بود و چننيچن!  یني بیم:  زی عزهموطن
 جنگساالران و یول. شودي مدهي شان به آتش کشی  خانه و هستشوند،ي تنها مردم است که دسته دسته تلف مريدهه اخ

در .   سپرده شودشانی برایگری دفی وظای بعدی نقش هار زنده نگهداشته شوند تا ددی بایمتيجهل ساالران  به هر ق
 روسها شد زدلیاجرا نمودند و او آنقدر عز"  آمرصاحب"زنده نگهداشتن  و دقت را در اطي احتتی روند روسها نهانیا

 یول.  دي کشپاي مواد قرارداد متارکه از خشم چلی روی جنراالن تا دندان مسلح روسی جلویارویکه در مذاکرات رو
ر درون  سال ها ددی باشدي مرونياز دهان اش ب" یشورو- افغانیدوست" حرف ضد کی اگر ی و معمولی فرد عادکی

در مورد خشم اش با جنرال " آمرصاحب". کردي و روسها را تحمل مستهای شکنجه و عذاب خادیزندان پل چرخ
 نکهی ماده اضافه شده بود و آن اکی کره،در دور دوم مذا:  " گفته استني چنفرزان در مصاحبه با احمد شاه یروس
بعد من مسلح با تفنگ و .   کردمیدو هفته وقت کش. نم مشوره کدیگفتم با.   گردددي سالح ها معلوم و قستي لدیبا

 هم بگو و مگو و مشاجره ی جنرال روسکی با دم،ي کشپاي کاغذ را چلی شدم و روی مذاکره رفتم، عصبانیتفنگچه برا
 بار ها و یارویآمرصاحب را در مذ اکرات رو" دني کشپايچل"و " مشاجره"، "بگومگو" روس یجنرال ها."  کردم

 و بعدآ روسها با گشتي اش برمگاهی و آمر صاحب زنده و سالمت بعد از ختم مذاکرات به پاکردنديحمل مساعتها ت
 تا مگر زنده کشدي را به آتش مريجش خانه ها و مزارع مردم پنکوبد،ي را درهم مري پنجشی سالح ها دره هانی ترليثق
  بوده است؟ۀعجب درام. را بدست آورند" آمرصاحب "ۀ مرٍدایو 

 
 بود، هر برخوردار ی اژهیو"  یزرنگ"و " یکاردان"، "شجاعت" گروموف از سیچون به قول بور" مرصاحبآ"

سرانجام پس از "  آمرصاحب.  "گفتيپاسخ م" آمرانه" "یزرنگ" با شیعمل و راز و رموز روسها را در قبال خو
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 ی خروج ارتش اشغالگر روسی الیست دونی و ادي و متارکه با روسها کشی روسها، کارش به دوستهيسه سال جهاد عل
 وارد ی دوستنی ای و از خروج ارتش روسافتی و آشکار ادامه ی پنهان،یررسمي و غیاز افغانستان به صورت رسم

  :سدینوي منيچن" آمرصاحب "ی روسها روی گذارهی گروموف در مورد سرماسیجنرال بور.  دی گردیگری دۀمرحل
 به مي ما توانست١٩٨٢در سال  .   به همراه داشتیني معیلم دستآورد ها سپاه چهی مرکز اطالعاتیتالش ها" 

 خروج انی که تا پامي برپا کنداری بس پای با احمد شاه مسعود تماس هاميما توانست.  می گردلی هدف خود نانیمهمتر
ستان کار ما با مسعود  ما در افغانی زمان حضور نظامیط.  افتندی از افغانستان تداوم ی شوروري اتحاد جماهی هاروين

 کنترول ری دار و دسته او را زتي فعالی شوروی هاروي نی حال فرماندهنیبا ا. افتی ادامه ی متناوبی هاتيبا موفق
 که در دندي به امضا رسانرای انامه سپاه چهلم و شخص احمد شاه مسعود موافقتۀندی نما١٩٨٢ در سال  ژهیداشت به و

 ی بی که او فرمانروایی به جای در سالنگ جنوبی شوروی اردوی نظامی کاروانهایروآن مسعود تعهد سپرده بود به 
 دی شدتي گروه اش دستور داد تا از فعالی معاهده مسعود به اعضانی ایۀبر پا. دی آن بود، آتش نگشایچون و چرا

 شي افغانستان پی اسالمتي مخالف جمعی سازمانهارضد مسلحانه را بۀ و مبارزدهي دست کشی دولتیروهايبرضد ن
   :سدینوي سخنانش مۀ گروموف در ادامسیجنرال بور."  ببرند

 
 از زيو آمر صاحب ن."   الزم با خبر بودندزاني آن به میاز روند کار ما با مسعود و دورنما ها"  ی ب،یکا، ج"
 در فکر توسعه ی روس ارتش چهلمی فرماندهيۀ بنا بر توصیو.   آگاه بودیکارش با روس ها به خوب"  یدورنما ها"

.  دی نظار موفق گردی شورالي تا با تشکختی را درهم ریاسي مسلحانه و سۀ کوچک اش برآمد و مبارزامپراتورقلمرو 
 ی حکومت راننی بود و همچنان به تمرشی خوفانی همه مدت متارکه با روسها مصروف جنگ با حرنی در ایو

  . گرددتعویض ی پرچممی موعود بود تا با رژۀپرداخت و در انتظار لحظ
 
 هي صاحب از پاکستان سهمسوري پروفقی و همچنان از طرکردي مافتی دری ونظامی از روسها کمک فراوان پولاو
 دیداشت و با"  حق"پس  .   الجورد و زمرد دهان باز کرده بودی هم کان هاشی پاری و زدیگردي مری سرازشیبرا

"  آمرصاحب "ی روسها روی گذارهیسرما.    بودی افغانستان مۀندی آ" آمرصاحب" و ی پرچممیوارث بالمنازع  رژ
 . و فاجعه هفت ثور به هشت ثور گره زده شددي موعود فرارسۀبالخره لحظ.  به هدر نرفت

 بود ی الخلقه ابي نکبت بار و عجمی نمود و مولود آن دو رژزشي دار آمکي شخ و کاله پی و پکول با بروت هاشیر
 . راندی و بربادی برزخ تباهی آن کشور و مردم را به سوشيشاپيدر پ"  آمرصاحب"که  

 ها عار داشت و ی با پرچمیاروی روسها در افغانستان از مذاکره و نشست رویدرمدت حضور نظام"  آمرصاحب"
 می رژی روز هانیدر آخر.   دانستی ها نمی خودش را کمتر از پرچمرای با روس ها در ارتباط بود،  زميخود مستق

 ی و غمخواری پرستارتيمًسول"  احبآمرص"پس از خروج روس ها  .   شددهی عار و ننگ اش درۀ پردیپوشال
  ....  روس را در افغانستان عهده دار شدی استعماراستي سشبردي ها و پیپرچم

  
 ....ادامه دارد

 


