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              حسين کوهی :نويسنده

             

 ترور احمدشاه مسعود
 توسط چه کسی و چرا؟

 
قوماندان مسعود سوژه مثبتي براي نوشتن يا فکر کردن امروز و 

زيرا وي عامل بسياري از . فرداي نسل جوان افغانستان نيست
. مصايب، خرابي ها و مشکالت مردم افغانستان به حساب مي آيد
عالوه بر آنکه متهم به خيانت به جهاد مقدس مردم افغانستان و 

و قوای نظامی متجاوز " ک گ ب " سازش سياسی و نظامی با
 .شوروی در افغانستان است

دليل ديگر آن است که مسعود محبوبيت مردمی خاصی نداشته و 
نام . يک شخصيت نظامی و جنگی به حساب می آمدندارد و صرفا 

نام بلند او از تبليغات . و آوازه مسعود از محبوبيت مردمی او نيست
کشورهای خارجی مخالف آمريکا و پاکستان مثل روسيه، ايران، 

اعضای نظامی شورای نظار هم مشروعيت . هند و فرانسه است
کاذب مسعود می گذشته و امنيت روانی خود را در پس نام و هيبت 

 .يابند به همين دليل حامی او به حساب می آيند

البته در فضای جديد سياسی بسياری از آنها نيز سعی دارند که 
زيرا مسعود متهم . نامی از مسعود وعملکردهای او برده نشود

مردم افغانستان و سازمان های حقوق بشر است و به همين دليل 
 .اعث بدنامی در دوره جديد خواهد بوددوستی گذشته آنها با مسعود هم ب

اين شخصيت از نظر زکاوت و هوش نظامي و . احمدشاه مسعود يکي از نظاميان زيرک تاريخ معاصر افغانستان بود
لجاجت سياسي و خوي قدرت طلبي احمدشاه مسعود عامل اصلي خستگي ناپذيري و فعاليت . سياسي مشهور شده است

تمام اين مسايل باعث مي شود که او يکي از عناصر مهم تاثير گذار بر جنگ و . يدهاي دوامدار وي به حساب مي آ
 .سياست تاريخ سه دهه اخير افغانستان به شمار آيد

اما به نظر مي . بسياري از فرهنگي هاي افغانستان موافق طرح و بحث جدی در محور شخصيت احمدشاه مسعود نيستند
او حقيقتي در تاريخ نظامي و جنگ افغانستان است که به هيچ وجه نمي توان انکار رسد که اين ديدگاه درست نباشد زيرا 

 .کرد

البته همه قبول داريم که حاکميت نظامي چند روزه احمدشاه مسعود برشهر کابل خاطره تلخ تاريخ معاصر مردم اين سر 
موقعيت . ن احمدشاه مسعود استخرابي هاي کابل يادآور توپ ها، بمب ها و طياره هاي وزارت دفاع خش. زمين است

هاي بلند کوه تلويزيون و عالمت هاي سفيد مين گذاري شده دراطراف سنگر هاي نظامي ياد آور محاصره کابل توسط 
 .نظاميان شوراي نظار و دستگاه انتقامجوی پنجشيری ها است

نطقه افشار کابل ياد آور خاطره کشتار وسيع، تجاوز ناموسي، تاراج و قتل عام هزاران زن و کودک و پير و جوان م
تخريب و تاراج وسيع و سيستماتيک منطقه مسکوني افشار سند زنده !!. زندگي و خدمت احمدشاه مسعود در کابل است

 !.جهاد و قهرماني مسعود براي مردم کابل به حساب مي آيد
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همچنان تاراج . ل ملي افغانستان استنقش احمدشاه مسعود در انحالل مرموز پليس و اردوي ملي حقيقت تلخ تاريخ استقال
 تن طالي بانک مرکزي افغانستان به پنجشير خاطره ديگر مسعود است که در سينه 50دارايی های دولتی و انتقال شبانه 

 .تاريخ معاصر ما نهفته و براي هميشه تاريخ زنده خواهد بود

. اي نظار با سازمان ک گ ب شوروي سابق استدر صفحه ديگر زندگي احمدشاه مسعود معامله پنهان او و سران شور
. تاريخ جهاد بياد دارد که مسعود تا پايان دوران جهاد با ارتش شوروي در افغانستان قرار داد آتش بس دايمي داشت

بهر صورت . مسعود در عوض آتش بس از شوروي ها خواسته بود که او را در مقابله با نيروهاي حکمتيار تقويت کند
 در دره سالنگ تا پايان جهاد عملي شد اين حقيقت تلخ خاطره هر مجاهد صادق افغانستان را از او و دوران اين آتش بس

مسعود در حالي با شوروي ها قرار داد آتش بس داشت که مردم مسلمان . مبارزات نظامی اش خونين دل کرده است
 .افغانستان با ارتش الحادی شوروي در جنگ همه جانبه بود

اي فرا فکنانه و خصومت آميز وي بين مليت ها واقوام برادر افغانستان در دوران مقاومت سند ديگری از فعاليت ه
 .عملکردهای سياسي نرم و شکننده مسعود در سياست افغانستان است

اما در عين حال بازهم . يادآوری همه اين مسايل براي مردم افغانستان و خصوصا يک شخصيت فرهنگي دردناک است
 .واند مهم و ال اقل پند آموز باشدمي ت

ياد آوری اين مسايل از آن جهت مهم است که با پرداختن به زندگي و عملکردهاي احمدشاه مسعود بخشي از حقايق تلخ 
اما از آن جهت بي فايده است که تاريخ زندگي . تاريخ کشور و خدمت ها و خيانت هاي وسيع ملي را بر مال مي سازد

و امروز مردم ما از اين مرحله از تاريخ خود عبور . لی ختم شده و مربوط به دوره سياه قبل استاحمدشاه مسعود بک
البته ناگفته پيدا است که تلخي اين دوره هنوز در کام ملت باقي مانده و تا مدت زمان بسياري باقي خواهد . کرده است

 .ماند

و آن اين که براستي چرا يک نظامي . ند مفيد باشدنوشتن و توجه به احمدشاه مسعود از يک جهت ديگر هم مي توا
 زيرک و سر سخت توسط نزديک ترين افرادش به قتل مي رسد؟

 جواب دادن به اين سئوال مي تواند روشن کننده حقيقت هاي بسيار باشد، همان گونه که درسي هم براي آيندگان سياست 
 .افغانستان خواهد بود

سازمان اطالعاتي و محافظتي او . ن است که ترور احمدشاه مسعود مساله ساده نبودبه گفته نويسنده مقاله مذکور روش
اما از طرف ديگر بيانگر . اين مساله از يک طرف نشانه قوت سازمان خبري شوراي نظار بود. قوي و حساس بود

د بد بين و انسان هاي که بيش از ح. شخصيت و خوي نظامي گري و غير مردمي احمدشاه مسعود به حساب مي آمد
. و به همين دليل در اليه های مخوفی از ترس و نا امنی بسر می برند. ستيزش گر اند، از مردم بيگانه محسوب می شوند

به همين دليل . در ديد او تمام مردم دشمن جان و سالمت او به حساب مي آيد. زيرا همواره بر جان خويش بيمناک است
 .ن امنيت و تفنگ زندگي کننددوست دارند که در ميان سد هاي آهني

به همين . احمد شاه مسعود مي دانست که دشمنان بسياري در ميان مردم و گروه هاي جهادي و سياسي افغانستان دارد
برخالف . تمام توجه او به امنيت و حفظ جانش بود. دليل در زندگي و رفتار خويش فوق العاده حساس و هراسناک بود

 . افغانستان مالقات با او بسيار سخت و مشکل بودساير سران نظامي و سياسي

زندگي سراسر نظامي و جنگ و کشتار احمدشاه مسعود باعث شده بود که هميشه در محاصره اي از تفنگ ها و 
عملکردهاي گذشته مسعود و خصيصه هاي نظامي او براي اطرافيانش دو پيامد روشن داشت و . حساسيت ها بسر برد
 : برنامه ريزی و تصميم ياران برای قتل احمدشاه مسعود شدهمين دو مساله باعث

تمام . به همين دليل در کارهاي مهم بسيار تماميت خواه بود. مسعود شخصيت خشن و روحيه تک تازانه داشت. 1
اين مساله باعث تمرکز بيش . کارهاي مهم شوراي نظار جمعيت اسالمي توسط شخص وي بررسي و هدايت داده مي شد
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طبعا اطرافيانش صرفا به عنوان اطاعت دستورات نظامي و خشن او عمل مي . تصميمات در دست او شده بوداز حد 
همين مساله . تداوم اين مساله براي برخي از نيروهاي که هواي رهبري و قدرت داشتند غير قابل تحمل شده بود. کردند

تداوم اين نارضايتي ها باعث عقده هاي . فهيم با او بوديکي از زمينه هاي اصلي مخالفت پنهان يونس قانوني، عبداهللا و 
 .متراکم و درنهايت عامل اصلي براي اقدام و ترور مسعود بود

به عالوه اين که . تمام اطرافيان مسعود به خوبي مي دانست که او يک شخصيت نظامي سرسخت و قدرت طلب است. 2
لذا . ا و اتهام هاي زيادي در تاريخ معاصر افغانستان استهمه مي دانست که او عامل خرابي ها، قتل ها، جنايت ه

از اين زاويه تمام افراد شاخص شوراي نظار مورد بد . حضور او براي تمام اقوام و احزاب سياسي غير قابل تحمل است
 جهادي عملکردهاي منفي احمدشاه مسعود در کابل چهره.بيني مردم و سياست مداران افغانستان و جهان واقع خواهد شد

 .و سياسي او و علي الخصوص شوراي نظامي نظار جمعيت اسالمي را به شدت خدشه دار کرده بود

شخصيت سرسخت و سازش ناپذير مسعود باعث شده بود که تمام اطراف سياسي داخلي و خارجي افغانستان باور کنند 
 .که با وجود او افغانستان به صلح و امنيت نخواهد رسيد

هند و ساير کشورهاي مرتبط و حامي احمدشاه مسعود هم باور کرده بودند که تاريخ مصرف او به پايان روسيه، ايران و 
 .زيرا او يک فرد جنگي است و افغانستان در آستانه گذر از مبارزه نظامي و جنگ قرار دارد. رسيده

 و مرد صلح و دوستي و امنيت  ثابت کرد که شخصت ناساز گار دارد1990 احمدشاه مسعود در دهه :به قول احمد رشيد
کتاب طالبان، نوشته .(زيرا در برقراري صلح و جلب همکاري اقوام و گروه هاي مختلف افغانستان ناموفق بود. نيست

همه جوانب سياسي درکشورهاي حامي در يافتند که مسعود براي زمان صلح و امنيت نيروي سالمي به ). احمد رشيد
ث شده که کشورهاي حامي به راحتي از او دست بکشد و در يک معامله ساده سياسي جان اين مساله باع. حساب نمي آيد

 .وي را به فروش رساند

همين مساله باعث شد که ارتباط . احمدشاه مسعود در واقع بين سازمان امنيت روسيه و آمريکا و پاکستان معامله شد
از چشم مسعود تقويت شود تا زمينه بي درد سر قتل او کشورهاي مذبور با اطرافيان ناراضي او در شوراي نظار بدور 

 .فراهم شود

کشور هاي مذکور يونس قانوني و قوماندان قسيم فهيم را قانع کرد که بعد از قتل مسعود سردمدار سياست تاجيک ها در 
ه ريزي دقيقي را به اين صورت همکاري آن ها را جلب کرد و براي از ميان برداشتن مسعود برنام. افغانستان خواهد شد

 .صورت داد

ناگفته پيدا است که در شرايط کنوني داکتر اسپنتا رقيب جدي و قدرت مند تيم شوراي نظار و حتي احمدضيا مسعود به 
اسپنتا يک روشنفکر بدون تعصب است که با . اسپنتا در رقابت با داکتر عبداهللا وارد سياست افغانستان شد. حساب مي آيد

اسپنتا مسعود را سنگ فروش کوهستاني و . حمدشاه مسعود و تيم شوراي نظار ميانه خوبي نداردجنگ افروزي هاي ا
 .يک دزد خطاب کرد و به همين دليل گفت که مسعود شاييسته نام قهرماني نيست

به نظر مي رسد که داکتر اسپنتا جايگزين خوبي نزد اقوام و گروه هاي سياسي داخل و همچنان کشورهاي غربي در 
. اسپنتا از مقبوليت خوب روشنفکري و سياسي در ميان مردم افغانستان برخودار است. رد تيم شوراي نظار باشدمو

همه مي دانند که همين . مقبوليت عمومي و لياقت سياسي اسپنتا باعث شده که تيم شوراي نظار نسبت به وي حساس باشند
 . در پارلمان افغانستان بودمساله دليل اصلي مخالفت و توطئه تيم قانوني برعليه او

به همين دليل از قتل مسعود تاحدودي متاثر به نظر . البته داکتر عبداهللا در حادثه ترور احمدشاه مسعود طرف معامله نبود
در حالي که برهان الدين رباني، يونس قانوني، قوماندان فهيم و علي الخصوص قوماندان اسماعيل خان از قتل . مي رسيد

 ؟.!و هيچ وقت هم متاسف به نظر نرسيد.  ناراحت نشدمسعود هرگز
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يکي از داليل اين مساله اين بود که يونس قانوني، قوماندان فهيم و برهان الدين 
رباني و اسماعيل خان با برادر احمدشاه مسعود در مسايل سياسي همکاري 

 به عنوان مثال احمد ضياء مسعود نسبت به سوء استفاده تبليغاتي. نداشتند
يونس قانوني از نام و عکس هاي احمدشاه مسعود در انتخابات رياست 

 .جمهوري و پارلماني به شدت انتقاد کرد

دليل ديگر آن است که تيم نظامي شوراي نظار همگي در مقابل کرزي قرار 
دليل . در حالي که برادران احمد شاه مسعود در تيم موافق کرزي بود. گرفتند

ران مسعود با تيم نظامي و سياسي شوراي نظار آن بود اصلي تقابل ديدگاه براد
که برادران مسعود در توطئه قتل برادرشان نسبت به سياست بازان رند 
 .شوراي نظار سخت بد بين بود از اين جهت از آنها در دل گاليه داشت

البته با به ميدان آمدن برادران احمدشاه مسعود صحنه سياسي و نمايندگي از مليت تاجيک براي اعضاي نظامي شوراي 
 و برهان الدين رباني در نظر داشتند که به عنوان وارث شهرت  يونس قانوني، قسيم فهيم،. نظار تنگ و ناخوشايند شد
ران او ناکام ماند و از اين جهت هم حضور احمدضياء مسعود در اما اين آروز توسط براد. احمدشاه مسعود عمل کنند

 .پست معاونت کرزي و ناخوشايند وتلخ است

هم توسط نظاميان بي رحم ) هزاره اهل پنجشير( بسياري باور دارند که ترور مرموز وزير هوانوردي داکتر عبدالرحمن
همان . طرف شوراي نظار طراحي و انجام شداين مساله به هدف حذف رقيب سياسي از . شوراي نظار صورت گرفت

 .گونه که همين توطئه از طرف ديگر و به نحو متفاوت در مورد شهيد حاجي عبدالقدير اجرا شد

استاد سياف مي دانست که . همکاري و زمينه سازي عبدالرسول سياف با تروريست ها در همين راستا تحليل مي شود
 .و نظامي افغانستان استمسعود عامل بسياري از مشکالت سياسي 

. مساله جنايت و قتل عام فاجعه افشار در کابل طرح و عمل اصلي وزارت دفاع احمدشاه مسعود و شوراي نظار بود
 .اما با تبليغات آنها سياف هم متهم شد. نيروهاي سياف هم تابع وزارت دفاع مسعود بود

 سياف بعدها به هزاره ها گفته بود که ما با مزاري مشکل حتي. اين مساله عقده سختي را در دل سياف بجا گذاشته بود
اين نکته در کتاب نبي عظيمي . مسعود کسي بود که ما را با حزب وحدت جنگ انداخت و خودش استفاده کرد. نداشتيم

 احمدشاه مسعود صدها فير به طرف پغمان و صدها فير ديگر به طرف: در اين کتاب مي نويسد که. هم اشاره شده است
 .هردو طرف قضيه بي خبر از همديگر به جنگ کشيده مي شد. غرب کابل مي کرد

رفتارهاي استفاده جويانه احمدشاه مسعود از حضور سياسي و نظامي سياف برعليه ساير مليت ها و علي الخصوص 
 .پشتون ها زمينه ساز بعدي نارضايتي سياف از مسعود بود

ان برخورد ها و بی اعتنايی های احمدشاه مسعود نسبت به شهيد حاجی بسياری مطلع اند که در اواخر دوره طالب
 .عبدالقدير و عبدالرسول سياف با گذشته ها تفاوت داشت

به همين دليل نسبت به . نگاه مسعود به اين دو شخصيت شناخته شده پشتونی همراه با شک و ترديد و حتی سوء ظن بود
 . رسيد به نظر می ايندو نفر بد بين و بی اعتناء

همين صفت . مشکل بعدی مسعود اين بود که اين شخصيت نسبت به اطرافيان قوی تر از خودش نگرش بد بينانه داشت
 .او باعث می شد که از همراهان همواره احساس بيم و ترس داشته باشد

ين دليل از او به هم. مسعود به قوت شخصيت حاجی عبدالقدير و اقتدار مردمی و شخصيتی او به خوبی پی برده بود
 .زيرا حاجی قدير شخصيت قدرتمند درميان پشتون های جنوبی و شرقی به حساب می آمد. خوف داشت
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نگاه های شک آلود و بد بينانه مسعود نسبت به حاجی عبدالقدير و سياف، اين دو شخصيت شناخته شده مردمی پشتون ها 
 به روز جبهه متحد و پيروزی مداوم طالبان ثابت کرده از طرف ديگر گذشت زمان و ناکامی روز. را خسته کرده بود

 .بود که مسعود خواهان موقعيت باال دست پشتون ها نيست

مسعود توسط کسانی که از نزديک با او در ارتباط بود به زودی 
در می يافت که  همگی در اندک زمان ممکن. شناخته می شد 

 بسيار بد احمدشاه مسعود در عين زيرکی و مقاومت، يک شخصيت
و از جمله نسبت به اطرافيان قدرت مند و . بينانه و شکاک دارد

دليلش روشن است . شناخته شده خويش حساس و بی ظرفيت است
زيرا خوی انحصار طلبی و قدرت خواهی او حسادت های زيادی را 

 .در وی نسبت به اطرافيان برانگيخته است

ت به هر شخصيت روحيه عمومی و نگاه سياسی احمدشاه مسعود نسب
از اين رو به تمام اين . قدرتمند پشتونی همانند نگاه به حکمتيار بود
زيرا از آينده نفوذ و . گونه افراد بد بين و حساس به نظر می رسيد

 .قدرت آنها بيم داشت و همه را رقيب بالقوه خويش می پنداشت

اين نوع نگاه ها از طرف مسعود نسبت به دو شخصيت قدرتمند 
زيرا ايندو نفر خود را در وضعيت .  غير قابل تحمل بودپشتون

از يک طرف از نظر قومی و . ناخوشايندی احساس می کردند
قرار گرفته بودند و از ) طالبان(مردمی در مقابل ساير پشتون ها

طرف ديگر توسط احمدشاه مسعود به صورت غير مستقيم تحقير می 
 و خصوصا سياف از هردوی اين شخصيت.  نبود شد و مورد اعتناء

نگاه های منت بار اعضای شورای نظار و شخص مسعود دردمند و 
با اين که و ضعيت آواره گی آنها را در پنجشير . گاليه مند بودند
 .خسته کرده بود

تمام اين مسايل باعث می شد که سياف نسبت به عملکردهای گذشته مسعود و اتحاد ها و پيمان های ناپايدار مسعود و 
هرچند در شرايط موجود ناچار به پذيريش بود اما در . برخورد های تحقير آميز او همواره در تفکر و محاسبه باشدطرز 

 .آينده و با فراهم شدن شرايط جديد نمی توانست برای او قابل تحمل باشد

ز اينرو مسعود ا. سياف مي دانست که در فضای جديد جای برای حاکميت باالدست شورای نظار احمدشاه مسعود نيست
سياف مي دانست که اطرافيان سياسي و مدعي . اهميت زيادي برای او ندارد و براحتي مي توان از زندگي او گذشت

. سياف مي دانست که اکنون زمان خوبي براي انتقام از مسعود است. شوراي نظار هم با اين توطئه موافقت دارد
انک فعال سياسی يونس قانونی و قومندان فهيم و از جمله پير نرم اطرافيان احمدشاه مسعود از شورای نظار مثل جو

 خوی سياسی يعنی ربانی می دانست که مسعود با ساير رقبای سياسی خويش چه کرد؟

تاريخ برخوردهای حذفی و ترور مرموز قومندان صفی اهللا افضلی در هرات و ترور زود هنگام و نامعلوم عالی ترين 
مال در سالهای اوليه جهاد ترس های زيادی را برای اطرافيان جوان و جويای نام و نشان قومندان جمعيت در سمت ش

برخورد احتياط آميز و مراقبت از دور قومندان عطاء درمزار شريف و همچنان . احمدشاه مسعود ايجاد کرده بود
 .قومندان اسماعيل خان در هرات تجربه های روشنی برای فهيم قانونی و ربانی بود

 ها تجربه های ارزشمندی بود که باعث هوشياری بيش از پيش قسيم فهيم و يونس قانونی و ربانی در پيش گيری از اين
 .همين مسايل باعث همکاری و اقدام شجاعانه آنها در ترور بموقع احمدشاه مسعود شد. خطر آينده مسعود می شد



AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 
 
 

 
 7از  6 :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

وني در انتخابات رياست جمهوري و پارلماني نشان بازي هاي سياسي سياف در مقابله با تيم شوراي نظار يونس قان
 .ديگري از مخالفت سياف با تيم شوراي نظار است

مسعود شخصيت . سياف مي دانست که احمدشاه مسعود نمي گذارد که کرزي و ساير نيروهاي همراه او موفق شوند
 .غانستان استتخريبي و جنگي دارد که مانع بزرگي در راه تفاهم اقوام و گروه هاي سياسي اف

اين مساله باعث شد که سياف با هدايت سازمان هاي خارجي و قول همکاري با نيروهاي داخلي در قتل مسعود پيش قدم 
گفته اند که تروريست ها به اصرار سياف و . در همان مقاله آمده است که سياف دوهفته ميزبان تروريست ها بود. باشد

 . رفتواسطه او به استقبال احمد شاه مسعود

البته همان گونه که نويسنده مقاله مذکور گفته است، کشتن تنها فرد بجا مانده از ترور مسعود دليل بزرگ ديگري براي 
 .توطئه داخلي براي قتل مسعود است

عجيب اين است که همزمان با اولين لحظه پخش خبر ترور احمدشاه مسعود، گلبدين حکمتيار اعالم کرد که مسعود در 
اما تيم شوراي نظار و علي الخصوص رباني اعالم کرد که احمدشاه مسعود . ظه انفجار به قتل رسيده استاولين لح

 .زخمي است و به عشق آباد منتقل شده است

بد بيني هاي موجود در رابطه با نحوه قتل مسعود، و . اين مساله هم بد بيني ها و ترديد هاي زيادي را مطرح مي کند
 . دخيل در ترور او گسترش يافت و از اين زاويه بسيار جدي به نظر مي رسدعناصر سياسي و نظامي

بسياري از مردم افغانستان و . آخرين نکته قابل توجه و تامل آن است که از قتل احمدشاه مسعود کمتر کسي متاسف شد
و عاقبت هم . واهد شدشخصيت هاي سياسي اظهار داشتند که با قتل مسعود افغانستان به صلح و امنيت عمومي نزديک خ

 .واقعا افغانستان در نبود احمدشاه مسعود به صلح و ثبات رسيد. اين چنين شد

البته يونس قانوني، قسيم فهيم، قومندان عطاء و اسماعيل خان و برهان الدين رباني کساني بودند که هيچ گاه پس از قتل 
 .احمدشاه مسعود متاسف ديده نشد

ان عطا در مزار شريف و قومندان اسماعيل خان کاشف از خوشحالی و امنيت خاطر سکوت همراه با رضايت قومند
 .ايندو نفر بعد از احمدشاه مسعود بود

اين مساله در کنار جمعيت اندکي که در مراسم دفن مسعود شرکت کرده بودند، درس هاي آموزنده اي براي ساير سياست 
 .مداران خود محور و سرسخت افغانستان خواهد بود

اين . مردم تاجيک و شمالی و علی الخصوص مردم پنجشير استقبال سرد و بی اعتنايی از مرگ احمدشاه مسعود داشت
در حالی که . مساله نشانگر شخصيت صرفا نظامی احمدشاه مسعود بود

استقبال و احساسات عمومی مردم نسبت به شهادت حاجی عبدالقدير و 
ستم بسيار پر رنگتر و مزاری و حمايت های آشکار از جنرال دو

 .روشنتر به نظر می رسيد

زيرا انسان های با تجربه و زيرک تاجيک . دليل اين امر روشن است
احمدشاه مسعود را عامل بد بينی و دشمنی ساير اقوام با تاجيک ها و 

عنصر اصلی از دست دادن فرصت حکومت باال دست تاجيک ها 
ود همان گونه تکرار شد که اين تجربه در مورد مسع. درکابل می دانند

 .در تاريخ از حبيب اهللا کلکانی ياد آوری می شود
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هم حبيب اهللا سقاوی و هم احمدشاه مسعود پنجشيری باعث از . شباهت های زيادی بين اين دو جنگجوی پر آوازه است
 .دست دادن فرصت حکومت و خوش نامی برای تاجيک ها شد

همين علت باعث مقاومت ساير اقوام با آنها شده . ر اقوام از در دشمنی برخورد کردهردوی اين فرد در همان ابتدا با ساي
 .و در نتيجه باعث شکست تاجيک ها و از دست دادن فرصت حکومت شد

تنها کاری که از ايندو نفر برای تعداد اندکی از تاجيک ها مانده بود اين بود که هردو سعی کردند با حاکميت نظامی بر 
احمدشاه مسعود نيز مثل بچه .  تنها اقوام نزديک خودش را بدون معيار و لياقت بر ادارات کابل حاکم کنندادارات کابل

سقاو تنها تالشش اين بود که پنجشيری های خرد و کالن و با سواد و بی سواد را برای ماموريت وزارت خانه های 
 .دولت افغانستان و علی الخصوص وزارت خارجه به کابل آورد

. عملکرد مسعود باعث شد که سيستم اداری و مسلکی دولت افغانستان بکلی از بين برود و يا فاسد و بی لياقت شوداين 
 .اين مشکل در وزارت خارجه افغانستان و خصوص سفارت خانه های خارجی به شدت تمام آشکار و مصيبت بار است

د برای پنجشيری زدايی از وزارت خارجه و نمايندگی اقدام کرزی در گماشتن داکتر اسپنتا به وزارت خارجه تالشی بو
هرچند که متاسفانه روز به روز و به مرور زمان و تحت فشارهای افغان ملتی ها .های افغانستان در خارج از کشور

داکتر اسپنتا . بدنه کلی دولت و تمامی نمايندگی های سياسی افغانستان در خارج به تيول خاص پشتونی تبديل شده است
و . اقعا می خواست که وزارت خارجه را از سنگ فروشان دزد کوهستانی و فاشيست های شورای نظاری پاک کندو

به شهادت حاجی عبدالقدير و مزاری و حمايت .همين امر دليل دشمنی شورای نظار پنجشيری ها با او به حساب می آيد
 . رسيدهای آشکار از جنرال دوستم بسيار پر رنگتر و روشنتر به نظر می

 

 

 
 

 
 


