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  ـیاقرسـتــق ائفـ

 ٢٠٢١ اپريل ١١

  ؟"يشیدتاريک انقھرمان  "يا" آزادیقھرمان "مسعود 

)۴(  

   مسعودسيمای واقعی

  :روس توسعه طلب و پيآمد ھای کوتاه مدت آن" لقی ــ پرچمیخ"مزدوران " ثور ٧ کودتای

کشور و سرکوب گستردۀ  و شورشی گروه افغانی اخوان المسلمين درپس از شکست طرح ھا و تحرکات کودتاگرانه 

از رھبران و فعاالن آن که زندانی نشدند، مثل  ش، تنی چند١٣۵۴ و ١٣۵٣افراد آن توسط دولت داوود طی سال ھای 

اقد ھای ديگر به روی شان مسدود بود، بی بھره از دريای حمايت مردمی و ف در حالی که راه... گلبدين، مسعود و

زمان فرصت پس از   ش تا١٣۵۴ملی بودند، از سر ناگزيری دو باره به پاکستان پناه بردند و از تابستان  احساس و تعھد

 و نظاميان آزمند و بدخواه پاکستان در حالت دودستگی  در آستين توطئۀ دولت،  ثور مزدوران روس رھزن٧کودتای 

پاکستان، مدت زمان کافی و    درم تا چھار سال اقامت اخوانی ھااين مدت سه و ني. برای روز مبادا نگھداری شدند

جو و احيای روابط استخباراتی و حمايت مادی ــ تسليحاتی برای  مناسبی بود برای آنھا در دو محور تا به جست و

  .برآيند تحرکات بعدی خود

 ٧قدرت را به کودتاگران  ُنساقط ساختن خونين جمھوری قالبی و مؤسس آبا   شمسی،١٣۵٧ ثور ٧  کودتای روسی

" خلقی ــ پرچمی "دوران رسيدۀ کودتاگران تازه به. ثوری و رژيم کودتائی برخاسته از آن حرکت نظامی انتقال داد

 و در نقش نماينده و دالل سرمايۀ انحصاری" بورژوازی دالل دولتی "مست از بادۀ روسی، از پايگاه طبقاتی

اقدامات فاشيستی و  بوروکراتيک روسی، در عين ضربت زدن فئوداليسم از ھمان موضع نواستعماری، با سياست و

 مختلط، تمام طبقات و اقشار تحت ستم و انحصارگری در کشوری عقب نگه داشته شده و دارای ساختار اجتماعی

ود و ارباب توسعه طلب روسی اش جايگاه داشتند، عليه خاستثمار کشور را که در آن روزگار در صف خلق 

 ُمنظر طبقاتی در بعد ملی، و ھم در سطح منطقه و جھان، دولت ھا، محافل و نيرو ھای اين کودتا ھم از. برانگيخت

خودجوش عليه رژيم کودتا در  در داخل کشور اولين قيام. اجتماعی ــ سياسی را به اتخاذ موضع عليه خود واداشت

، در دره ھای طوفان خيز نورستان به راه !" برادرت کشته شدمسلمان برخيز که "شعارش با ١٣۵٧پانزدھم ميزان 

رسيد و  بھار سال بعد پژواک و پيام آن تا ھرات، درۀ صوف، دھنۀ غوری، پنجشير، پروان و کابل افتاده و به زودی تا
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ِی کودتاچيان مزدور برا اه مردمیگو داد رستاخير خودجوش توده ئی اقصی نقاط کشور را به جھنمی سوزان
 .و رياکار روسی مبدل ساخت استعمارگر مغرض، حيله گر

ميان دو بالک امپرياليستی و آتش جنگ سرد   ش ١٣۵٨ جنايت در ششم جدی آن" مرحلۀ تکاملی "ثور و٧ جنايت

خلق ھای روزگاری که بزرگ ترين مرکز انقالب جھانی و حامی  در آن. سوسيال امپرياليستی را افروخته و دامن زد

ترين مرکز ضد انقالب جھانی و مقر تزاران نوين برای صدور ضد انقالب، برای  تحت ستم جھان، خود به بزرگ

تجاوز و  مداخالت ضد انقالبی و نواستعماری عليه خلق ھا، ملل و کشور ھای تحت ستم و معروض به تجاوزات و

به خودی مردم  ددفاع از خيزش خو بر کشور ھا، نهمداخله مبدل شده بود، عکس العمل دولت ھا و نيرو ھای حاکم 

روس از  زمينه سازی برای تکامل آن در راستای انسجام و سرنگونی رژيم کودتا و دفع توسعه طلبی افغانستان و

فئوداليسم و کمپرادوريسم متمايل به  موضع منافع ملی و تاريخی مردم افغانستان، بلکه تقويت نيرو ھای تاريخی حامی

حريف روسی و در نھايت تسجيل  کوتاه کردن دست تطاول و تحرکات توسعه طلبانۀ ۀبالوسيلارتجاع منطقه  غرب و

کردن مقاومت ملی مردم افغانستان با منافع و ستراتيژی يک  رھبری نيرو ھای ارتجاعی مدافع فئوداليسم و کاناليزه

  .جانب جنگ سرد بود

رميده از روس و متمايل  م جمھوری با پايۀ فئودالی ــ کمپرادوریثور و ضربت زدن نظا٧درست پس از وقوع کودتای 

کوچه ھای گمنامی و پناه برده به دشمن افغانستان و  به غرب بود که اخوانی ھای مفرور سرگردان در کوچه ھا و پس

 دول مرتجع عرب دول امپرياليستی غربی و ،سازمان ھای اطالعاتیيکشبه مورد توجه  نگھداری شده در آستين توطئه،

  .و عجم قرار گرفته و از فرش به عرش صعود کردند

دريغ  خيزش ھای خود انگيختۀ توده ئی؛ مسعود با پشتوانۀ وافر و بی در چنين شرايطی در پيآمد کودتا و بر زمينۀ

و با برنامۀ فرانسه، امريکا و پاکستان   و مشورتی دول و سازمان ھای اطالعاتیستيکياسی، مالی، تسليحاتی ــ لوژس

در   سرطان١٧شده و در  پنجشير وارد نورستان  مسلح غيربومی از ش در رأس يک گروه١٣۵٨جوزای  آنھا، در

ٔتحت امرش را در دره پنجشير  ھای منظم چريکی حالی که فرمانده عمومی جبھه پھلوان احمد جان بود، نخستين دسته 
  . و با امکانات مادی به دور خود جمع کردايجاد کرد

پنجشير در مربوطات آن  قابل يادآوری است که قبل از داخل شدن مسعود به درۀ پنجشير، جنگ ھائی با مرکزيت

پھلوان احمد جان . ابتکار و با امکانات داخلی آغاز شده بود درۀ شتل، کوه ھای سرخ و اندراب به   مثلولسوالی و حومه

و در  ر و مناطق حومه او را به مثابۀ زعيم مقاومت پذيرفتهپنجشير قرار داشت و مردم پنجشي در رھبری جبھۀ مردمی

   .محور وی خود را بسيج نموده بودند

 که تازه تأسيس "مجيد"به رھبری زنده ياد "  افغانستانجبھۀ متحد ملی "اعضای) ش١٣۵٨بھار و تابستان (در آن ھنگام 

توحيد،  برای  در ايجاد اين سازمان سھم گرفت،" اسام "که به مثابۀ يکی از ستون ھای ھمراه با بخش تشکيالتی ُشده بود

  .رزمندگان پنجشير حضور و سھم فعال داشتند  ھمسوئی و انسجام

دريافتی از پشت  مالی ــ تسليحاتی وافر لذا محيالنه ھمانند مار آستين با امکانات. مسعود در ابتداء نقشی در جبھه نداشت

ھای مسلح احمد جان در  هداده و با احتياط و مماشات با گرو  ھايش سالحبی خبر از نيرنگ  جبھۀ پاکستان، به جوانان

، برنامه داشت تا به ھر رنگ و نجشيررۀ پ به دقدوم ناميمونش مسعود از ھمان روز اول .منطقه برخورد می کرد

 ناجوانمردانه ــ انقالبی به قيمت تصفيه ھای خونين و توطئه ھای نيرنگی جبھۀ جنگ ميھنی پنجشير را از عناصر ملی

 طبق دستور از ھمان بدو امر در صدد حمله باالی گروه ھای مسلح احمد جان به قصد ًبناء مسعود. پاکسازی کند

  .پاکسازی و يک دست ساختن قدرت بود و منتظر فرصت مناسب ماند
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 نبودند با تسليح کوتاه مدت قادر به رغم نيکنامی و نام آوری، پھلوان احمد جان و رھبری جبھۀ مستقل پنجشير در

از جانب ديگر، توت و تلخان و نان خشک . آنان را پاسخ گويند جوانان خواھان سالح و آمادۀ نبرد، عطش مبارزاتی

 تحرکات تخريبی و. ی توانست برابری کندمپلو تھيه شده با دالر و کلدار مسعود اخوانی ن جبھۀ مردمی با ديگ ھای

در  بادآوردۀ مادی ــ تسليحاتی خود را د جان را بدنام سازد و بر پايۀ امکاناتسبوتاژ مسعود که تالش می نمود تا احم

لذا برای . در برابر پيل می ديد ان، موشی بود که خود راجاحمد شاه مسعود با وجود پھلوان احمد .  برساندرھبری جبھه

مبارزان مستقل  پنجشير از وجود اهگ رزمتھی ساختناش بابت  بيرونیاربابان  د، برای اجرای برنامۀومطرح ساختن خ

   .و متکی به خود ملی ــ انقالبی را روی دست گرفت

و ھمگنان اخوانی اش در عرصه  قبل از پرداختن به عملکرد و کارنامه ھای ضد ملی و جنايتکارانۀ مسعود، مسعوديان

زبانی؛ تذکر نکات زيرين در مورد شخصيت فکری،  ھای نظامی، سياسی، اقتصادی، فرھنگی، اجتماعی، قومی و

او در . دام گستری، چسبيدن به قدرت و رسيدن به آن به ھر قيمت، ضرور است استبداد، تکبر، خودرأئی، توطئه گری،

از ھر گونه احساس و تعھد ملی در قبال وطن، ھموطن و ) ISI(اخوانيت درس تيزاب پاشی آموخت و در دبستان  مکتب

شدنش،   ھدف وسيله را توجيه می کرد و پس از معدوم،نزد مسعود جنگساالر و امثالش. تھی شد  وطنداشته ھای

به کار بسته ) قدرت(ھدف ناپاک  مسعوديان تا ھمين امروز، ھمين اصل را در خودفروشی و معامله گری و رسيدن به

ير، چه در پروان ــ کاپيسا و اندراب و چه در واپسين دم ــ چه در پنجش مسعود از ھمان بدو ورود به درۀ پنجشير تا. اند

نبرد ضد  و کابل ــ برای نيل به ھدف از ارتکاب جنايت و ريختن خون بيگناھان ميھن، مبارزان واليات شمالی

 افغانستان مـحـمـد محقق خون آشام حزب مردم. استعمارگر روسی و ايادی بومی اش و توسل به توطئه دريغ نمی ورزيد

اين جالد کج کاله در توطئه استاد محقق بود و بدين وسيله او انسان ھای اد توطئه نام اده اند، اما مسعود، وحدت را است

نوجوانی و جوانی  يکی از افرادی که از آوان طفوليت تا. به نيست کرد که سر شان به تن شان می ارزيد زيادی را سر

مسعوديان بوده و مدعی است که بار ھا در منزل  سعود وبر حسب روابط اجتماع و سياسی در تماس نزديک با حلقۀ م

خدمت کرده و دست ھای مسعود را شسته است، حاصل چشم ديد چندين سالۀ  پدری اش ميزبان مسعود بوده، به او

ست داشت ود مسعود آدمی را" :مسعود و روانشناسی اش را اين طور نزد نگارنده جمعبندی کرد مستقيمش از شخصيت

يا را نزد مسعود بروز نمی داد، در قضا سعود فھميده می بود، در برابرش استدالل نمی کرد و يا فھم خودکه کمتر از م

استدالل و ابراز نظر در موضوعی و يا فھم بيشتر از . نه انسان فھيم راستی او بردۀ مطيع و بلی گوی می خواست،ب

 جنگ توسط جالدان خاص احمد پشت در جريانرا می خورد و قربانی توطئه و خنجر زدن از  مسعود، سر حاصبش

استخبارات چندين دستگاه جاسوس  مسعود اخوانی ھمانند سائر اخوانی ھا در وابستگی برده وار به. شاه مسعود می شد

داشته ھای مادی و معنوی و آثار تاريخی با بی اعتنائی و برباد  پروری، در برابر استقالل کشور، حاکميت ملی مردم و

مسعود و  با اين شناخت تجربی و منطقی از. کرد که نمونه ھای آن در ادامۀ اين نگارش می آيد ارتگری عملگری و غ

  .مسعوديان، می پردازيم به ادامۀ اين نوشته

ًپھلوان احمد جان در يک کمين قبال  در ابتداء مسعود ــ اين اخوانی تشنۀ قدرت، جالدی و خون آشامی خود را با ترور

به  بود،  وطن در اشغال روس اشغالګرهدر حالی ک ش١٣۵٩زمستان سال نشان داد و متعاقب آن در   دهتدارک ديده ش

"  افغانستانجبھۀ متحد ملی "و اعضای" ساما "سازمان آزاديبخش مردم افغانستان تن از اعضاء و ھواداران١٢٠تعداد 

   .در درۀ پنجشير را دستگير نموده و به زندان انداخت

به احتمال قوی با وساطت  ۀ دلير جالدان اخوانی امپرياليسم و ارتجاع و دستور گرفته از بيرون،سرانجام سردست

اين دالوران مقاومتگر جنگ آزاديبخش ملی در درۀ  سازمان اطالعات فرانسه ميان مسعود و منابع اطالعاتی روس،
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م اشغالگر شوروی، امپرياليست ھای عملی ميان اطالعات سوسيال امپرياليس پنجشير را در نتيجۀ يک تفاھم مشترک

آھو به زير  ش يک جا از بلندی ھای چاه١٣۶٠کشور و منطقه، به تاريخ بيست و دوم ماه سنبلۀ سال  غربی و ارتجاع

ھای پاک اين قربانيان اولين جنايت مسعود  خون. پرتاب کرده، به رگبار بسته و سنگ ھا را روی اجساد آنان لول دادند

مشبک شان در ھمانجا زير خاک و سنگ کنار ھم مدفون شده و تا مدت ھا به  ، به ھم آميخته و اجسادجالد و اربابانش

   .منطقۀ قرنطينه از انظار دور بود عنوان يک

 
 تن از پاکباز ترين جوانان ١٢٠اعدام و گور دسته جمعی تعداد  عکس باال می بينيد، محل   در ی را کهامنظره 

 زاديبخش مردمآضد تجاوز روس اشغالگر از ميان اعضاء و ھواداران سازمان  رشيد جنگ آزاديبخش ملی

ريوت در پنجشير  در ارتفاعات درۀ" چاه آھو "و جبھۀ متحد ملی افغانستان در پای زندان )ساما(افغانستان

د خون جوان اخوانی آنان، احمد شاه مسعو اين جاودانگان به دستور امپرياليسم و ارتجاع و به دست جالد. است

 .آشام، جاودانه شدند و در گور دسته جمعی آرميدند

  

سازمان يافته و با برنامۀ مسعود جالد بود که دست و دامانش را به  ، اين اولين جنايتطوری که در فوق شرحش رفت

، ساخت ميھن، به خون رشيد ترين و دلير ترين رزمندگان سرافراز نبرد آزاديبخش ضد روسی رنگين خون بی گناھان

موارد بيشتر خونريزی و شرارت  در ادامه. ولی اين ھمه خون نتوانست عطش خون اين خون آشام وحشی را فرو نشاند

   .آوريم و توحش ذاتی اين ھيوالی تشنه به خون انسان ھا را می

و فعال توده ئی، تشکيالتی  پس از اين تصفيۀ خونين، مانع بزرگ ديگر بر سر راه مسعود به سوی جنوب، حضور

مسعود . واليت پروان و کاپيسا به اضافۀ منطقۀ کوھدامن بود در دو) ساما(نظامی سازمان آزاديبخش مردم افغانستان 

 در مناطق کوھستان و "ساما"سوی جنوب شرق، حمالت کين توزانه را باالی مواضع  ھمزمان با حزب اسالمی از

و مزدورانش می شدند که بر مواضع روس ھا " ساما "راه انداخته و مانع حمالت متشکل و سازمان يافتۀ گلبھار به

عمده در آن مقطع تاريخی، به منظور اجتناب از درگيری با با توجه به اصل تضاد " ساما "ولی. تلفاتی نيز داشت

 ش نيرو ھايش را ابتداء قبل از آن تاريخ از کاپيسا و سپس از١٣۵٩در ماه عقرب سال  اخوانی ھا و جنگ برادرکشی،

از کاپيسا و پروان، آن دو " ساما "پس از بيرون رفتن نيرو ھای. بيرون کشيده و به کوھدامن عقب نشينی کردندپروان 
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ھای برادرکشی و تصفيه ھای خونين قريه به قريه شد که تبعات مخرب آن  واليت صحنۀ تاخت و تاز اخوانی ھا، جنگ

   .گيری ادامه داردبخش ھای اجتماعی، فرھنگی، قومی و انتقام  تا ھمين حاال در

گفتنی است . ھمسايگی پنجشير شد پس از آرامش خاطر يافتن از سمت جنوب، مسعود متوجه جبھۀ مردمی اندراب در

 اندرابی يکی از کادر ھای سازمان آزاديبخش مردم افغانستان" مأمور علم "تحت فرماندھی" جبھۀ مردمی اندراب "که

جنگ مقاومت ملی عليه روس اشغالگر و  يم مادی ــ تسليحاتی در پيشبردعلی رغم محدوديت ھا و مشکالت عظ" ساما"

داشتن حال و ھوا و ارزش ھای متفاوت از ساحات تحت سيطرۀ اخوان،  ًايادی آن، بر اساس اصل اتکاء به خود کال با

  جبھاتئيد مردمی را از آن خود کرده و ھمچون سايرأو پيروزی ھای خوب مبارزاتی و ت در کوتاه مدت درخشش

مستقل از اخوان و فارغ  مستقل مقاومت ملی ضد استعماری در اکناف کشور، از نگاه نظری و عملی می رفت تا بديل

ارائه کرده و اين فکر را در اذھان عامۀ مردم افغانستان  از سيطرۀ ارتجاع اسالمی منطقه و امپرياليسم غربی را سنتز و

تن از فعال را تار و مار کرده و دو " جبھۀ مردمی اندراب "ل جبھۀ پنجشيرنيروی برتر مث مسعود جالد با. مطرح سازد

بسته و فضای تار زندان چاه آھو زندانی  ترين رزمندگان سامائی توسط مسعود جالد برای سال ھا در عقب دروازه ھای

می و مستقل مقاومت ملی فرمانده و مسؤول جبھۀ مرد" مأمور علم اندرابی "يکی از اين دو رزمندۀ اسير سامائی. بودند

جبھۀ مردمی  "طبيب حاذق و فداکار" داکتر معروف"واليت بغالن بود و ديگرش ھمرزم سامائی وی" اندراب "درۀ در

  .از واليت کاپيسا" اندراب

و ملی نمی شناخت، برای  احمد شاه مسعود که برای رسيدن به قدرت و شھرت، ھيچ مانع و رادع اخالقی، انسانی

حمايت سياسی و مشورتی و دستور دھی سازمان ھای  قدرتش که از ابتداء با کمک مادی ــ تسليحاتی،گسترش ساحۀ 

پاکستان برخوردار بود و ) ISI(دستگاه ھای اطالعاتی دول غربی و نظاميان و  اطالعاتی فرانسه، سيای امريکا، سائر

و غيره در کنار مسعود  طبی، معدن شناسدر ھيأت خبرنگار، کارمند  جواسيس، نظاميان و مشاوران آن سازمان ھا

  .می دادند بودند، به وی دستور و برنامه می دادند و او را بزرگ جلوه

و متجاوز روس بود و آتش جنگ  در حالی که افغانستان در اشغال نيرو ھای اشغالگر سوسيال امپرياليسم توسعه طلب

احمد .  در ذھن مسعود خلق شد ظاميان و جواسيس روسیبا ن   مسعودمقاومت ملی مشتعل، ايدۀ تماس گيری احمد شاه

متقابل را به  با نمايندۀ سپاه چھلم روس موافقتنامۀ آتش بس و کمک) م١٩٨٢(ش ١٣۶١در ماه سرطان شاه مسعود 

روسی، مسعود و جبھۀ تحت امرش در پنجشير و  با امضای دو توافقنامه با جنرال ھای قوای اشغالگر. امضاء رسانيد

در مناطق جبل السراج، گلبھار، مناطقی در کاپيسا، پروان تا بگرام از لحاظ  ه ويژه در جنوب تونل سالنگب  حومه

پروتوکول آتش بس با  امضای دو. عملی، به محافظان و مليشه ھای حافظ نيرو ھای اشغالگر روسی مبدل شدند نظری و

و به مقصد گسترش آن در چندين واليت شمالی  " نظارشورای "روس ھا در ادامۀ پاک سازی ھا و در آستانۀ ايجاد

و ساحۀ " شورای نظار "نظامی، اقتصادی، اجتماعی، فرھنگی و اطالعاتی در امر ايجاد تبعات سياسی،  کشور،

بعدی اين سلسله به آن  گسترش آن در چند واليت شمال ھندوکش به اضافۀ پروان و کاپيسا داشت که در بخش

بيرون داد و تبعات چند جانبۀ آن روی نيرو ھای  ايدۀ آتش بس مسعود با روس ھا راپروتوکول، انديشکده ای که 
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