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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

 م٠٩/٠٦/٢٠١٠                                   کاکرر يشب: نويسنده
 

  را ازخود به ارث گذاشت؟یزياحمد شاه مسعود چه چ
  ول افغان رسالهئهوتکی مسه ارسالی شاغلی احمدشا

  
   ٢٠١٠ چ مار١٤يكشنبه 

ت ي گروه جمعیدانهان قوماني ازبرجسته تریکيقوماندان احمدشاه مسعود 
 دراثر یالدي م٢٠٠١ بود که درسال ین رباني برهان الدی تحت رهبریاسالم
.  جان خودرا ازدست دادیک کمرهء فلمبرداري شده دریک بم جاسازيانفجار

اد يرا قسمت زيز. مسعود را طرفدارانش اکنون پهلوان خراسان لقب داده اند
 دوجنگ، یما به استثناا. زبا دشمنانش گذشته استيعمراودرجنگ وست

آن دوجنگ .  نداشته استی مسعود دست آوردی تعرضیگردرتمام جنگهايد
ت تخار بود که ي دروال١٩٨٨ درسال ی مواضع حزب اسالمی، حمله باالیکي

دجمال يمسعود توانست، س) سفزا(و) سازا( سازمان یشه اي ملی قوتهایباهمکار
 یجنگ دوم. رديا در دست گد را درمنطقه مهارنموده وکنترول مناطق ريول

 یست و قوتهاي سکتاری های ازپرچمی تعدادیب اهللا بود که به همکاريمسعود همانا سقوط کابل در زمان داکترنج
 توآم با کشت ی بندباری وبیب اهللا را سقوط داده وبه عوض آن انارشيم برسراقتدار دکترنجي شمال، رژیشه ايمل

  . ساختات حاکمير واليوکشتاررا درکابل وسا
افته که ين رانيق ايچگاه توفيد مسعود هي آی برمیه شوروي نظاردر زمان جنگ علی مستند شورایکه ازفلمهايتاجائ
ارداشت او نتوانست يکه مسعود دراختي مساعدیبرعکس با وجود اراض.  روس حمله آورده باشدیما به قوتهايمستق

گر مناطق افغانستان خصوصا ساحات بگرام وقره باغ يکه در ديانخواست ازآن استفاده دلخواه رابکند، درحالي
 یره با وجود ثقلت بمباردمانهاي وغی کابل چون کوه صافیان هوائي می حومه هایونجراب وتگاب وکوهستان حت

 چون قندهار یدرمناطق هموار.  روسها داشتندین قدرت تعرض وحمله را باالي بازهم مجاهدیرحمانهء شورويب
ک ي مسعود بعدازیول.  بردندی روس حمله مین روزانه برکاروانهايد ساحات ستر واخفا، مجاهدوهلمند باوجود کمبو

ارانش به شمال افغانستان فرارنموده ي نمود وخودش ویررا ازسکنه خاليها، پنجشيکساله با شوروي آتش بس یامضا
 ی تنها دراواخر خروج قوتها. پرداختی داخلیار به جنگ هاي حکمتیه حزب اسالمين عليودرمناطق مفتوحهء مجاهد

ده به شهرها انتقال دادند يک تعداد مناطق کشي خودرا ازی ازقوتهای ازافغانستان بود که روسها برخیشورو
زون کلفگان يزون فرخار وگارني وقت گذاشتند مانند گارنی دولتیار اردوي ازمناطق را دراختیادي زیوقسمتها

ت خودرا درآن ين، موجودي پسی بودند که روسها درسالهاینها مناطقيوهمچنان منطقهء کران ومنجان دربدخشان ا
 ی ، واستفاده ازروابط قومیه عساکردولتي پنداشتند همان بود که مسعود با استفاده ازضعف روحیمناطق مهم نم

  .دي موفق به گرفتن مناطق مذکورگردیکيواتن
ب اهللا ي بادکترنجین درجالل آباد مساويمجاهد یروزي ازافغانستان، مسعود ازپی اشغالگرشورویبعدازخروج قوا

م حاکم درکابل نبندد ي رژی سالنگ را بررویکيژين رو او توانست درخالل جنگ جالل اباد راه استراتياز. نگران بود
 حمل یان پاکستاني دربرابر نظامی وی وعمل و استقالل طلبی رأیاکنون طرفداران مسعود آن اقدام مسعود را به آزاد

دهد که مسعود با سازمان ي آمده است نشان میمي عظیکه انچه درکتاب جنرال نبيند درحالينمايه ميوآنرا توجنموده 
سد که ي نوی مسعود می ازضبط نوار صوتیمي عظینب.  پاکستان ارتباط تنگاتنگ داشته استیاستخبارات نظام

 با جانب پاکستان ضبط نموده بودند  مسعودرایب اهللا صحبت مخابرويم داکتر نجي مخابرات رژی کشفیدستگاه ها
، پاکستان پالن ی جنرال تنیعالوه برآن بعدازشکست کودتا.  موجود استیمي عظیوآن نوارحاال هم نزد جنرال نب

 داخل یت قوماندانهايپاکستان به اهم.  به منصه اجرا گذاشتیگري دیم درکابل طوريردادن رژي برتغیش را مبنيخو
 را ی جهادی ازقوماندانهایپاکستان تعداد. ب اهللا را سقوط دهديم داکترنجين راه بتواند رژي برد وکوشش کرد تا ازیپ

 ازمسعود دراسالم ابادتوسط مقامات ١٩٨٩که درسال يبشمول احمدشاه مسعود به پاکستان دعوت نمود ،استقبال
 کشوردعوت بعمل آورد تا کيس جمهوريپاکستان ازمسعود به سطح رئ. ر بودي نظی بعمل آمد درنوع خود بیپاکستان

 ی بصورت علنیچ رهبر وقوماندان جهاديکه تاآن هنگام دولت پاکستان ازهيدارکند درحالي دیبامقامات پاکستان
 پاکستان یون سراسريزي به مسعود اجازه دادند تا او درتلویمقامات پاکستان. اورده بوديوآشکارا استقبال بعمل ن

 ابرازنمود ومتعهدگشت که ی عام وتام خودرا ازمقامات پاکستانیبانين مسعود پشت را انجام دهد ودرآیمصاحبهء طوالن
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ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

لش درطول ي فامی واعضای ها درمقابل وی که پاکستانی هایکيم کابل دربرابر ني بررژی ویروزيدرصورت پ
  . دهدیکي هارا به نیکين ني نمانده وجواب ای تفاوت باقیدوران مهاجرت نموده اند ب

ن ي بوجود آمد بازهم ایان پاکستاني نظامی پاکستان به امر ونهین که درروالپنديد مجاهديجدل حکومت يدرتشک
ع ين حوادث و وقايد پس درتمام اير دفاع اصرار ورزيث وزين مسعود به حي پاکستان بود که درتعیاستخبارات نظام

.  افغانستان بود؟ی وسربلندیآزادل ورجل راه ي بدی طرفداران مسعود را قانع ساخته است که او قهرمان بیزيچه چ
 یکه عامل اصليدرحال. نحل باشد همانا جنگ مسعود باطالبان استي گنگ والید درانظار عامه اندکيکه شايزيتنها چ

سوربرهان يز رهبرگرانقدرش جناب پروفيومهم بعداز استخبارات پاکستان دربوجود آوردن طالبان شخص مسعود ون
ب اهللا اخوندزاده يمال نق.  کابل استقبال نمودندین بولدک تا دروازه هايرا ازمنطقهء سپ است که طالبان ین ربانيالد
ش را به ي واحمدشاه مسعود، اسلحهء خوین رباني درقندهاربود که به امر برهان الدیت اسالمين قوماندان جمعياول

 را یزيگردد که مسعود چه چي من سوال مطرحيب، حاال ايبهرترت. رفتيم نموده وامارت طالبان را پذيطالبان تسل
: ن قلم آنچه که مسعود به بازماندگانش به ارث مانده استيازخود به بازماندگانش به ارث مانده است؟ به نظرا

رنمودن ي وتحقی وطن، چاالکیمت برباديان به قي باخارجی، معامله گریت، کبر، قوم پرستي، انانیخودخواه
شاوندان به ي وفراردادن اقارب وخویپکول را کج گذاشتن، پول پرست ضعفا توسط زورمندان، کاله یواستهزا
ل ي فامی درزمان قدرت خود درلندن برایرآنچه که برادرش احمد ولي نظیناور واسکندی اروپائیکشورها
 مسعود به ارث مانده باشد یگريزدينها چيرازاي، اگرغی پرستی، خارجی بندباری، بیاشيش انجام داد، عيخسرخو
 .ميتا ما واقف گردامها بگذارند يدرستون پچاره ها پنهان مانده باشد دوستان لطف کنند يبوازنظرما

 
  پايان
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