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  Political  سياسی

  
  غالم جان رحمانی

   ٢٠٠٩ سپتمبر ٩
  
 
  

   حکومت نجيبطسقوآستانۀ  مسعود در خيانت های
  و پيامد های خونبار آن برای مردم افغانستان

 
، از کمک های قرار داشت مردم افغانستان تاسری بود و بدستوز روس سرقيام مردم افغانستان که در آغاز تجا

زيرا غرب تصور نمی کرد که مقاومت دليرانۀ مردم اين سرزمين در برابر ابر قدرت . جهان غرب برخوردار نبود
ل اول الکن مردم افغانستان در يکی دو سا. ند تماشاچی صحنه بود غربی ها، لذاشوروی کاری از پيش برده بتواند

پا مقاومت به جهانيان نشان دادند که اگر مردم يک سرزمين اراده کنند، می توانند بزرگترين قدرت جهان را از 
های عربی و همسايه در صدد آن شدند تا مردم افغانستان، جهان غرب و کشورفقانۀ وبعد از اين آزمايش م. درآورند

انبازانۀ مردم را از دست آنها بربايند و عدۀ مزدور و نوکر با کمک های اقتصادی و نظامی سررشتۀ اين مقاومت ج
بنابران افرادی از قبيل گلبدين، سياف، ربانی، مزاری، خليلی، . دنبيگانه را بر مقدرات اين جنگ ميهنی مسلط بساز

 ای بيگانه از اين مهره ه دگريکی. ردند و غيره را به زور پول و سالح بر گردۀ مردم افغانستان بار ک، محسنیمحقق
 احمد شاه ،بود بزرگ شده  رشد کرده و در آغوش روسها مربوط حزب جميعت اسالمی بوده و در دامن پاکستانکه

مسعود با زيرکی فتنه انگيزی که داشت، با حفظ آنکه جمعيت اسالمی ربانی را رهبری می کرد، در . مسعود است
 برمال )ISI (ای او با سازمان جاسوسی نظامی پاکستانظاهر به پاکستان کمتر تردد داشت، تا روابط آشکار و پيد

 بر اثر يک خيانت ملی در سال  با چند تای دگر از اين قماش ولی بر همگان معلوم است که مسعود و گلبدين.نگردد
از آن به بعد .  تسليم کردندآن کشور نظامی به پاکستان گريخته و خود را به سازمان جاسوسیاز افغانستان  ١٩٧٣
.  تا به نفع پاکستان در داخل افغانستان فعاليت کنندد فرزندان صديق سازمان جاسوسی پاکستان کوشش کردناين

  . خاک و خون نشاندند به، همکاری با يک دگر  کابل زيبا را در ISI  به فرمايشبعد ترچنانکه 
هايش به تحليل نيرومی بر اثر جنگ های داخلی تنظي، ١٩٩٢در آستانۀ فروپاشی حکومت نجيب در سال مسعود که 
 و به  که در سراشيب سقوط قرار داشتدولت نجيب.  همکاری را آغاز کردهئ با طرح يک توط با پرچميها،رفته بود

 وسايط ثقيل نظامی را ه، که بعدًا خود او را به قربانی گرفت،ئ بر اساس اين توط،هر خس و خاری دست می انداخت
 تقويت نموده و در ، از طرفداران نجيب بود در آن وقت موضع دوستم را کهاز جنوب کشور به شمال انتقال داد تا

 و نقاضت های  شدبا اين کار دوستم در موقف رهبر ازبکها پف کرده. مقابل مجاهدين توانائی مقاومت او بيشتر گردد
 کمک و در عين زمان حکومت نجيب جمعيت اسالمی ربانی يعنی مسعود را در سمت شمال. قومی دامن زده شد

 توسط شورای نظار يک تعداد از رقبای ،با کمک روسها و حکومت نجيبدر اين رابطه مسعود توانست . تقويه نمود
ن را از ناباقی قوماندا. خود را مانند قوماندان سليم، قوماندان عمر، قوماندان غالم و عده ای دگر را از بين ببرد

 يب سمت شمال کشور به کمک روسها و حکومت نجيب بهبه اين ترت. طريق خدعه و رشوه به طرف خود کشاند
زمينه چينی برای فقيت مسعود و دوستم يکی از آرزو ها و پيش شرط های روسها واين م. دست دوستم و مسعود افتيد

 تا از آن جانب ،بود تا سمت شمال افغانستان به دست دوستان روسی شان قرار داشته باشدسقوط حکومت نجيب 
مسعود با عده ای از افراد جنايت کار شاخۀ  در نتيجه . نرسد مزدور روسيه سيائیآ يت های به جمهوره ایصدم

دالرحمان را  داخل تماس گرديده و نمايندۀ خود داکتر عب و غيرهعظيمیپرچم مانند فريد مزدک، آصف دالور، نبی 
احراز قدرت به توافق رسيد برای  فرستاده با آنها ،ی که در حال بريدن از حکومت نجيب بودندئنزد دوستم و پرچميها

 ).١تصوير (
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از چپ به طرف .  نمايندۀ مسعود داکتر عبدالرحمان با افراد جناح پرچم:١تصوير 
داکتر عبدالرحمان، جنرال دوستم، جنرال رسول، جنرال مومن، داکتر طرزی و : راست

 .١٩٩٢در شهر مزار شريف در سال  جنرال حليم
  

 که خون  و عدۀ دگری از صاحب منصبان بلند پايۀ حکومت نجيب،اندان هوائی نجيب اهللامسعود با جنرال حليم، قوم
در آستانۀ سقوط . ه و تعهداتی به آنها سپرد سازش نمودهزاران افغان را در دامن داشتند، به خاطر گرفتن قدرت

 بود که اگر آن برنامه  قدرت به حکومت آينده ترتيب داده صلح آميز برای انتقاله ای ملل متحد برنام،حکومت نجيب
ولی مسعود چون ديوانۀ قدرت و به .  احتمال اين همه کشت و خون و برادر کشی بسيار تقليل می يافت،تطبيق می شد

 و خود را يکه تاز ميدان  برای ختم جنگ نقش بر آب کرد راجنگ برادر کشی بسيار عالقه مند بود، تقالی ملل متحد
اصيل و  چهره های  بنا بر مشورۀ دين فروشان تنظيمیقبًال سازمان جاسوسی پاکستانو اين در حالی بود که . تراشيد

سور مجروح، داکتر عبدالقيوم رهبر، داکتر لودين و عده ای دگر را  قبًال از بين برده و جاده يملی مقاومت مانند پروف
مقاومت مردم افغانستان با وجود   در حقيقت امر. وابسته آماده کرده بود احزاب خيانتکار ورا برای ترکتازی اين

 باشندگان آن در ۀ سرزمين و با خرابی خانه و کاشانخيانت های اين خاينان ملی با شهادت يک و نيم مليون انسان اين
 را   بزرگ تاريخیخيانت  سازش با پرچمی ها و ايناينآستانۀ پيروزی بود که مسعود در همان لحظۀ حساس 

  .دکچامروز از پيکر اين ملت خون می ا که در نتيجۀ آن تمرتکب شد 
زمينۀ حمله به اس گرفته وطنفروشان و جنايتکاران تماز عده ای دگر و ، علومی نبی عظيمی مسعود با لوی درستيز 

 شاخۀ پرچم حزب ا ب آن زمان که مسعود اين طرح خاينانه رادر. کابل و کسب قدرت سياسی را آماده ساخت
 در ذهنش خطور نمی کرد که در اثر خيانات حزب دموکراتيک خلق افغانستان ، خلق افغانستان می ريختديموکرات

زيرا برای مسعود گرفتن ! ابدًا نه! نه.  گرديده استزار و ويرانيک و نيم مليون انسان به شهادت رسيده و مملکت 
  .قدرت مطرح بود و نه خون های ريخته شده

يب، پوسته های عسکری دولتی که ساحات وسيعی را زير در آستانۀ سقوط رژيم پوشالی نج ئهبر اساس اين توط
نايتکاران  مسعود ج.ندقرار گرفتمسعود کنترول داشتند، با همکاری پرچميها و مفاهمه با مسعود در اختيار قوماندانان 

 متعاقب آن شورای نظار که در .دگری چون سياف، خليلی، محقق، مزاری، دوستم و غيره را به دور خود جمع کرد
آن مسعود قرار داشت در جبل السراج با نماينده های دوستم، مولوی منصور، مزاری و نمايندگان حزب خلق رأس 

 جمهور، مزاری به حيث صدر اعظم و سئيرقات فيصله شد که مسعود به حيث در اين مال. دنموشاخۀ پرچم مالقات 
نه اش گلبدين حکمتيار از اين فيصله آگاه شده  پاکستان و فرزند نازداISIالکن . دوستم به حيث وزير دفاع مقرر شوند

اعالن کرد که حزب نجيب يس خاد ئ بود که جنرال يار محمد رءدر همين اثنا. بر آشفته گرديدند و دست بکار شدندو 
 که مسعود در رأس آن قرار فيصله کرده تا قدرت را به ائتالف شمال) منبعث از حزب دموکراتيک خلق(وطن 
که از سرنوشت خود آگاهی يافت، رفيع معاون خود را نزد گلبدين فرستاد تا با او وحدت نموده نجيب . دهدب داشت،

در اين معاهده توافق شده بود که چوکی رياست جمهوری به گلبدين . قوت های گلبدين را به طرف کابل سوق دهد
لسراج رسانيده به اا فوری به جبل ، خود رپيدا کردوقتی وکيل وزير خارجۀ نجيب از اين توافق آگاهی . واگذار گردد

های گلبدين با قوتهای نظامی نجيب ملحق و نگذارد که نيرو  شودمسعود پيوست تا مانع دخول قوتهای گلبدين به کابل
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همان بود که . در جلسۀ جبل السراج بنا بر مشورۀ پرچمی ها فيصله شد تا حکومت نجيب سقوط داده شود .شوند
داکتر .  کابل و بگرام را متصرف شدئی افراد خود را به کابل انتقال داده و ميدان هوادوستم با طيارات باربری

بار در کابل ،  بوددر مزار شريف به توافق رسيدهبا نمايندگان پرچم که به نمايندگی از مسعود از قبل عبدالرحمان 
پرچمی توسط افراد نظامی وابسته به نقاط سوق الجيشی و مهم کابل ها و بند در نتيجۀ اين زد. مالقات کرددگر با آنها 

 سقوط کرد و در تعمير ١٣٧١شتم ثور ه  ياران قديم و جديد خود به تاريخبه دستنجيب  تصرف شد و سرانجام ها
های گلبدين با کمک قوت های نجيب داخل کابل و حتی داخل ارگ از جانب دگر نيرو. پناهنده گرديدملل متحد 

  .دم گلبدين از پکتيا فرا رسيدند و سالح وزارت داخله را چور کردندجمهوری گرديده، سپاهيان تازه 
بعد از مارش قوتهای مسعود و پرچميها به کابل، جنگ بين شورای نظار و حزب اسالمی آغاز گرديد و به تعقيب آن 

ند و هم متحد شدسياسی دوستم، حکمتيار و مزاری بادر يک معاملۀ . جنگ بين حزب وحدت و حزب سياف در گرفت
دوستم، حکمتيار و (پسانتر سياف، خالص، محمدی و گيالنی وحدت اين سه . جنگيدندمسعود و متحدينش ضد بر

از اينکه دوستم و مسعود به طرفداری حزب وحدت . نددگذاران آنرا خاين و کافر خوانرا نفرين کرده و بنيان )مزاری
ورای نظار و قوای دوستم در قندز و بعض نقاط آنگاه ش. ستداخل جنگ نشدند، حزب وحدت از ائتالف بيرون َج

  .دگر شمال به جان هم افتيدند
س جمهور و مسعود وزير دفاع مقرر گرديد، در حاليکه ئي در ظاهر مجددی ر، بعد از سقوط نجيببه هر حال

که در پاکستان  به اساس قراردادی ،بعد از سه ماه. مجددی هيچ صالحيتی نداشت و همۀ قدرت بدست مسعود بود
 به کرسی  رسيده بود، برهان الدين ربانیء زير نظارت دولت پاکستان به امضاتوسط تنظيم های خود فروخته و

در نوکری بيگانگان منجمله هميشه  و مثل گلبدين رياست جمهوری اجالس کرد و باز هم مسعود همه کاره بود
 کرد، جنرال حميدگل ء قرارداد امضامسعود با دوستمکه  خنجان  معاهدۀدر یتح .پاکستان رو به به خاک افتيده بود

از  سازمان جاسوسی پاکستان و حکومت پاکستان جلو اين تنظيم های خودفروخته را .شرکت داشتنيز  ISIس ئير
   ).٢تصوير (در دست داشت قبل 

  

 
 .و گلبدين زير فرمان اعراب و پاکستانيها مسعود :٢تصوير 

  
کوشيد تا ساختار های قبلی را درهم شکند و نقش پشتونها را در امور دولت محدود خود در زمان دولتمداری د مسعو
از اين جهت برای سوء استفاده، پشتونها را با زور نظامی از قدرت دولتی دور ساخت و جنگساالران طرفدار . سازد

ای توليدی کشور را يک سره منهدم کرده و يک خود را در قدرت نصب کرد و به چور و چپاول پرداخته ساختار ه
 و جامعۀ افغانی را به احاد آن تقسيم تشکيل دادهاو شورا های قومی را . دولت و جامعۀ مصرفی وابسته بوجود آورد

مسعود هميشه مورد مرحمت روسيه، امريکا،   و اين در حالی بود که.نموده، افغانستان را به طرف يک تجزيه کشاند
گرفت و دوستم متحد نزديک مسعود مورد شفقت روسيه، ازبکستان و ترکيه قرار هند و ايران قرار ميپاکستان، 

  .داشت
پاکستان در صدد کمک به گلبدين . با نصب شدن باند مسعود در قدرت دولتی، تضاد کشور های همسايه حاد تر گرديد

 ١٩٩٢ اپريل ٢٤ ايران آقای واليتی به تارخ  وزير خارجۀهچنانک. و ايران و روسيه و هند به کمک مسعود شتافتند
  .در تقابل با پاکستان خود را حافظ حکومت مسعود دانسته و از او پشتيبانی کرد

 با حزب وحدت متحد روزی با دوستم، زمانیمسعود هيچگاهی به قول و قرار خود ايستاده نبوده، گاهی با گلبدين، 
مسعود حتی دوستان و وطنداران پنجشيری خود را در .  می افتيدندمی شد و بعد از چند صباحی دوباره به جان هم

در حرارت های قوم .  و قوم پرستی را مثل گلبدين دامن می زدئیمسعود قوم گرا.  تيغ کشيد دمجنگ قدرت از
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وشانی را  محبوب اهللا کچنانکه. دتعداد زياد از پرچميها و ستمی ها را به دور خويش جمع نمايتوانست پرستی مسعود 
 به فرانسه زمينۀ جلب و جذب ش در سفر٢٠٠١و در سال . ود پيچاندکه در زمان حکومت نجيب، معاون او بود بخ

دوستی مسعود با . گرفتخدمت خود پرچميها و ستميهای بيشتر را مساعد کرده و يک دسته از اين جنايتکاران را در 
ان الدين ربانی تجاوز روسها و جنگ ده سالۀ آنها را بر روسها چنان عميق بود که حتی بعد از مرگ مسعود، بره

ضد مردم افغانستان، جنجالهای سرحدی توصيف کرده و از گرفتن غرامات جنگی ابا ورزيد و مناسبات ديرين 
  ).٣تصوير ( روس را عميق تر ساخت اجاسوسی ب

  
  

 
تی خود را تازه برهان الدين ربانی و قسيم فهيم در يک مالقات با پوتين دوس :٣تصوير 

 .کرده و از طلب غرامات جنگی صرف نظر کردند
  

ناگفته نبايد گذاشت که رابطه و لطف با قاتالن مردم افغانستان يعنی پرچميها و روسها را اکثريت دوستان مسعود نيز 
شانه ه  قانونی برا آقای يونس" ببرک کارمل"برادر " محمود بريالی"جنازۀ که  چنان. انجام دادند، مثًال آقای قانونی

زار  زارو جانگدازانه  ه اشه نام قـهرمان ياد کرده و بر مردکشد و از او که قاتل هـزاران افغان است، ب می
بنا بر آن زياد حيرت انگيز نيست، اگر . ميگريست و از خداوند ميخواست، که ای کاش به عوض او خودش ميمرد

 را همه روز در ظاهـر به خاطر فـريب برابر شوروی سابقربانی و شورای نظار ادعای جنگ به خاطر اسالم در 
 به روسها عـشوه فـروخته و بر مردۀ مزدوران روسی زار زار  و برمألءمردم نجوا ميکردند و در عـمل در خفا

آقايان ربانی و مسعود درغـياب مردم طی سالهای جنگ، با روسها پيمان کرده و بارها پروتوکول . گريه ميکنند
 در سالهای اخير اسناد فراوانی در خصوص جاسوسی مسعود برای .ده و قـرارداد دوستی بسته بودندامضاء نمو

  .روسيه، امريکا و ايران از منابع معتبر جهان منتشر گرديده است
پيش از سقـوط دولت نجيب، روسها به مسعود وعـدۀ تاج و تخت کابل را داده بودند، مشروط بر آنکه زمينۀ خروج 

مسعود اين تعهد را از قـبل پذيرفـته بود و توانست به کمک دوستم و .  پرچميها را از افغانستان آماده بسازدخلقـيها و
... ديگر شان چون مزدک، کاويانی ، بريالی و " رفـقای"پرچميهائی چون نبی عـظيمی، آصف دالور، عـلومی و 

ه روسها داشت، به عهد خود وفا کرده زمينۀ  که مسعود نسبت بیيآنگاه به پاس نمک حالل. قـدرت را غـصب کند
های عامه  ئیآنرا مساعـد ساخت که خلقـيها و پرچمها با پاسپورت ها بواسطۀ طياره از افغانستان فـرار کرده و دارا

مسعود با اين کار خود نه تنها از جنايتکاران خلقی و پرچمی . را که از قـبل دزديده بودند، با خود به خارج بياورند
 به اثر جنايات شان يک و نيم ميليون افغان به شهادت رسيد و مملکت از پا در افـتاد، بازخواستی نکرد، بلکه آن که

اينک هـزاران تن از . جنايتکاران را از خشم مردم نجات داده و زمينۀ فـرار آنها را صميمانه آماده ساخت
روح پر "انادا، آسترليا و غـيره جا ها لميده و بر جنايتکاران خلقی و پرچمی و خاديست ها در اروپا، امريکا، ک

 مسعود در برابر حملۀ طالبان فـرار را بر قـرار همچنين در زمانی که. يخوانند اوراد ممعدوماين جنگساالر " فـتوح
ا ويران حکمتيار را که با هـزاران راکت کابل رترجيح داد، جنايتکاران احزاب مخالف و همتای خويش، من جمله 
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 اگر با  روسها به نجيب اهللا گفـته بود، کههدايتحتی آقای مسعود به . کرده بود، با خود به آن طرف هـندوکش برد
مين می کند، ولی نجيب به گفـتۀ او اعـتماد نکرده و به دلگرمی ملل متحد جواب رد داده أاو بيايد، امنيت او را ت

  . د در رابطۀ سازش با جنايتکاران پيشقـراول استمسعـوبنا برآن ديده ميشود، که . دبو
الکن ربانی از . به هر حال، بعد از گذشت سه ماه از حکومت ربانی و مسعود نوبت جنايتکار دگر يعنی گلبدين رسيد

ی که طی آن ده ها هزار نفر ئ جنگها.چوکی رياست جمهوری کنار نرفت و در نتيجه جنگ های تنظيمی در گرفت
مسعود . فـنا رفـت  باده و ميليارد ها دالر ثروت مملکت بهـزاران خانه تخريب گرديدهادت رسيدند، در کابل به شه

  .مثل ساير جنگ ساالران در اين فاجعۀ عظيم نقش اساسی داشته و خون هزاران انسان بيگناه را به گردن دارد
لبدين و باقی جنايتکاران صورت  و بدست مسعود و گ پاکستانISIبه دستور   کهبعد از اين همه قـتل و غارت

 از باالی نعش قـربانيان خود و خرابه های کابل گذشته به کمتيار و ايادی شانحان مسعود و  آقايگرفت، آنگاه
" هم آغـوش"ربانی در هـوتل انترکانينتال کابل حضور به هم رسانيده و با يکديگر "  جمهورسئير"دعوت آقای 

ی حکمتيار را در بغل کشيده خون های بيگناهان را که در همکاری با هم ريخته آنگاه آقای ربانی آقا. گرديدند
سپس آقای ربانی در کرسی رياست جمهوری تکيه زده و . از کيسۀ خليفه بخشيدندو بودند، به خال هـندوی همديگر 

کرسی صدارت عظمای کشور نزول اجالس فـرمودند و آقای مسعود وزير آقای حکمتيار به استاد فريد به نيابت 
در کابل که حدود دو  از ظلم مسعود و گلبدين و ياران شان تا اين زمان .ينۀ آقای گلبدين عـز تقـرر يافـتدفاع در کاب

در اين فاجعه کسی از ربانی ــ مسعود و حکمتيار .  از سکنه تقريبًا خالی گرديده بودندمليون نفر زندگی می کرد
تيد، چرا اين همه انسان را به خاطر احراز يک در سر داشنپرسيد، که وقـتی شما اينچنين هوای همخوابگی باهم 

مسعود، گلبدين و باقی دين چوکی شکستۀ دولتی زير نام اسالم خواهی کشتيد؟ آخر آن خون ها در دامان نا پاک 
 و  که سرک های کابلمسعود و گلبدين و باقی جنگساالران . به حيث لکۀ زننده تری، ابدالدهـر باقی می ماندفروشان

، اساس چنان فاجعۀ بزرگ را گذاشتند که تا امروز د خون اين ملت رنگ نموده ان را باريه های کشورشهرها و قـ
ۀ ئ  مسعود بر اثر يک توط٢٠٠١در نهم سپتمبر .  دارد ادامهکشور ظلم شان تا کنون در ۀو دامن زايدمصيبت می 

  :د که مصداق پيدا کراصر خسرو بلخی نبه جهنم رفت و بار دگر اين گفتۀ دوستان خويش داخلی 
  

  حيران شد و بگرفت به دندان سر انگشت        ه    کشته فتادید يکــــموسی به رهی دي
  که ترا کشت شد، آنـــــکه او را بکتا باز            ؟فتا که کرا کشتی تا کشته شدی زارگ

  
 کشور ئیبعد از مرگ مسعود ايادی او مانند داکتر عبداهللا، قسيم فهيم، قانونی و غيره در زير طيارات بم افگن امريکا

با اينکار در نوکرمنشی مانند مسعود نه تنها در پای روسها، ايرانيها و . را فتح کرده و در نوکری امريکا شتافتندخود 
اگر خون هزاران باشندۀ کابل بر دامن . ان نيز بوسه می زنندئيدگر اجانب به سجده افتيدند، بلکه اينک در پای امريکا

امن ياران  از زمان تجاوز امريکا در افغانستان کشته شده اند، بدمسعود لکه انداخته، خون هزاران انسان دگر که
د که ئيولی همچنانکه خونهای ناحق سر انجام سرنوشت مسعود را رقم زد، ديری نخواهد پا. مسعود چسپيده است

  :ايادی مسعود و طالبان بگيرد، زيرا گفته اند کهخون های ناحق دگر دامن قاتالن امروزی را اعم از 
  

  "سپدـز نخــــگرـون هـخ"
  
 
  
  
  
  


