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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  

 سھيل سيمين

  ٢٠١١ سپتمبر ١٣

  

 "!شير پنجشير، روباه کابل، بز شادگل"
  

 واليت تخار با  احمدشاه مسعود توسط دو عرب مربوط به القاعده در خواجه بھاءالدين٢٠٠١وقتی در نھم سپتامبر 

" مارشالی" به رتبۀ "دولت افغانستان"يک حملۀ انتحاری به قتل رسيد، جای او را قسيم فھيم که اکنون از سوی 

بعد از کنفرانس بن و رويکار آمدن دوبارۀ ائتالف شمال . ، اشغال نمودو معاون اول رئيس جمھور استترفيع نموده 

 "دولت افغانستان"داده شد و " قھرمان ملی"طراری به مسعود لقب لويه جرگۀ اضبه اصطالح بر قدرت، از سوی 

حاميان و طرفداران داخلی و خارجی اش نيز تالش می نمايند تا . مجبور است ھمه ساله روز مرگ او را تجليل نمايد

قھرمان "دالر را خرج سالروز مرگ ھزار ھا صدکشور فقيری چون افغانستان بايد ھر سال . کاه، کوه بسازنداز اين 

 را به خرج می دھد تا کسی را که تمام عمرش عليه خود ائتالف شمال نيز تمام تالش .نمايددروغين " ملی

 برادر . قلمداد نمايدآزادی زنان، انتخابات وغيره ،متعھد به دموکراسیدموکراسی و ناقض بزرگ حقوق بشر بود، 

 مسعود، از دولت پوشالی خواست تا امتيازات متعلق در تازه ترين درفشانی ھا در سالروز مرگ) احمدولی(مسعود 

    !به مسعود را به خانوادۀ او تفويض نمايد

چه طرز تفکری داشت و سالھای زندگی اش را چگونه " قھرمان ملی"خوب است به عقب برگرديم و ببينيم اين 

 . ھا در خوش و بش قرار داشت تا بيشتر او را بشناسيم سپری نمود و با کی

به آن جنبش پيوست که ) يکی از پيشتازان نھضت اسالمی افغانستان(در جوانی به ھمکاری حبيب الرحمن مسعود 

. پيرو افکار و عقايد سيد قطب و محمدقطب بود که به سرعت در بين مردم به نام اخوان الشياطين شھرت يافت

دخان عرصه را بر فعاليت ھای اين ووقتی دولت داو. گلبدين، ربانی، سياف و تنی چند از ياران ھمان دوران اند

 به پاکستان فراری شده و در پناه ذوالفقار علی بوتو که در آن زمان ١٣۵۴گروه تنگ نمود، اکثريت آنان در سال 

چندی قبل (جنرال نصيرهللا بابر وزير اسبق داخلۀ پاکستان . صدراعظم پاکستان بود، به آموزش نظامی پرداختند

د اعتماد آی اس آی در مورد مسعود گفته بود که او نسبت به ھم قطارانش در دروس و از افراد مور) درگذشت

 و ھمان بود که مسعود و گلبدين از طرف آی اس آی وظيفه گرفتند تا ،عسکری از استعداد خوبی برخوردار بود

 به ١٣۵۴رطان  س٢٩مسعود به تاريخ . دخان به مبارزه بپردازند و آشوب و اغتشاش ايجاد کنندوعليه دولت داو
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زادگاھش پنجشير رفت و برای نيم روز يک ولسوالی و دو عالقه داری را به کنترول درآورد که از سوی مردم 

ربانی رھبر مسعود تا آخر در کنار آی اس آی ماند و بعد از حزب اسالمی گلبدين، بيشترين امکانات . محل رانده شد

ھمه به ياد دارند که ربانی در سال ھای چور و . مسعود می فرستادآی اس آی را تحويل می گرفت و او ھم آن را به 

خواسته بود تا بيايد و برايش ) حميدگل(س آی اس آی پاکستان ئياز ر) ٩۶- ١٩٩٢(چپاول و دولت کانتينری اش 

ی آی  با حمايت مالءديده می شود که مسعود از ھمان ابتدا! اردوی اسالمی بسازد و به عنوان مشاور با او کار کند

اس آی بزرگ و پرورده شد و تنھا شکر رنجی ايکه از آی اس آی و دولت پاکستان داشت، اين بود که چرا به گلبدين 

بيشتر از او کمک می کنند، يعنی اگر کمک ھا به تناسب گلبدين به او بيشتر می شد، او حرامزاده تر از آب در 

  . آمد می

شير "افغانستان، او را به چھرۀ مشھوری مبدل ساخت و به او لقب کودتای خلق و پرچم و بعد تجاوز روس ھا به 

 دفع نمايد، اما اين ئیداد، چون به گمان برخی ھا چند بار توانست حمالت روس ھا بر پنجشير را به تنھا" پنجشير

: وشته است ن١٩٨۴ جون ١١به تاريخ " تايم"چنان دروغين و کاذبانه بود که ھفته نامۀ " قھرمان ملی"لقب ھم مانند 

به حرکت درآيند، ماھواره ھای ) برای جنگی نابود کننده عليه مسعود(سه ھفته پيش از آنکه تانک ھای شوروی "

 را قادر ساخت تا از تھاجم قريب الوقوع ئی حرکات مذکور را تحت نظر داشتند و اين، عوامل امريکائیامريکا

 قابل حمل داده بود که دريافت ئی مسعود چھل فرستندۀ راديوسی آی ای به احمدشاه. روسھا، مجاھدين را آگاه سازند

ھمچنين سی آی ای در پاسخ به تقاضای مسعود، صدھا ماين را قبل از آغاز . پيام ھای وی را ممکن می ساخت

عقيم گذاردن عمليات . در اختيارش قرار داده بود) نام رمز عمليات روس ھا در پنجشير" (خداحافظ مسعود"عمليات 

...". تازه ترين و شايد بزرگترين موفقيت سی آی ای در کمک به چريک ھا به شمار می رود" حافظ مسعودخدا"

گروموف آخرين فرماندۀ کل قوای شوروی در افغانستان نيز در خاطراتش نگاشته است که ما توانستيم با احمدشاه 

نگ می کرد، کافی بود که سنگ ھا را از م، در غير آن اگر مسعود عليه ما جئيمسعود قرارداد آتش بس امضاء نما

  . باالی کوه لول بدھد و درۀ سالنگ را به گورستان روس ھا مبدل نمايد

، مسعود را به سازش "اعمال زور و تھديد نابودسازی و خاموش سازی" در نوشته اش ئیبروس ريچاردسن امريکا

او در قسمتی از يادداشت ھايش . ده استھای متعدد که ضرباتی مھيب به جنگ ضد روسی حساب می شد، متھم کر

 قرارداد مصالحه با شوروی ھا ئی دالر امريکا٣۵٠٠٠٠ در بدل ١٩٨٣مسعود در ماه فبروری سال : "نوشته است

اين دومين قرارداد عدم تعرض بود که مسعود با اوليای امور نظامی شوروی امضاء کرده . را به امضاء رساند

ھای مسعود آنقدر دوستانه و گرم بود که آمران گوريالھا جوقه جوقه در مرکز قطعه به مناسبات ما با گوريال... بود

ندان ما بين ھم ندن گوريالھا و قومعود قوممس. دعوت مجللی ھم برای شان ترتيب داده می شد. ديدن ما می آمدند

  ."ی ما بسيار مسالمت آميز شده بودبعد از اين قرارداد زندگ. قرارداد بسته بودند که به يکديگر ضرر نرسانند

 سال مبارزۀ مسلحانۀ مردم افغانستان ٩در ) گلبدين حکمتيار(و حزب اسالمی ) برھان الدين ربانی(جمعيت اسالمی 

که  عليه اشغالگران شوروی و بعد با رژيم پوشالی نجيب، ھمواره در زدوخورد با يکديگر قرار داشتند و به جای اين

اشند، بر جبھات يکديگر يورش برده و افراد ھمديگر را خلع سالح می کردند و يا آنان را می متوجه اشغالگران ب

وقتی مسعود در کنار جمعيت اسالمی، شورای نظار را ساخت، درگيری بين مسعود و گلبدين به اوجش رسيد . کشتند

ی نظار و گلبدين را شايد ھمه به ندانان شوراجنگ شديد بين قوم.  درگير نباشندو روزی نبود که اين دو با ھمديگر

ندان و اعضای و منجر به کشته شدن سی تن از قومياد داشته باشند که در منطقه ای در فرخار واليت تخار رخ داد 

  .شورای نظار شد و در انتقام به آن کمين گيری، نيروھای مسعود، سيدجمال را با برادرش به دار آويختند
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 طرح بينن سيوان مبنی بر ورود نيروھای بيطرف به کابل باعث درگيری تمام مسعود و گلبدين با عقيم ساختن

اين دو جنايتکار اين را می دانستند که در آن صورت خواب رسيدن به چوکی را برای ابد بايد از مغز . عياری شدند

 مسعود و گلبدين ورود وحوش جھادی به کابل اوج درگيری بين تمامی تنظيم ھای اسالمی و به ويژه. شان دور کنند

 ھزار انسان ۶۵در جريان درگيری بين اين دو خاين و تشنۀ قدرت تقريباً تمام شھر کابل به تل خاک مبدل و . بود

گذشته بود که  از اين جنگ نو ھنوز چند روزی. کشته شدند و بر عفت صدھا دختر و جوان تجاوز صورت گرفت

که به جنايت مسعود و دار و دستۀ دزد و است مين کافی ھ! گلبدين را منحيث صدراعظم در دولت شامل ساخت

 فبروری سال ١١به نقل از گاردين، وقتی نيروھای مسعود و سياف در . ندازيمبي در افشار نظری ویآدمکش 

 به افشار کابل داخل شدند، بيش از ھزار زن، مرد و کودک را به گلوله بستند و اجساد شان را در چاه ھا ١٩٩٣

مسعود . عد به دزدان خود دستور دادند که دستک ھای خانه ھا را کشيده و خانه ھا را ويران نمايندانداختند و ب

  . خودش از کوه تلويزيون رھبری اين عمليات را در دست داشت

: نيروھای مسعود و تنظيم ھای جھادی ديگر مردم را چنان به ستوه آوردند که گفتۀ مشھور زبانزد عام و خاص شد

مسعود برای حفظ قدرتش در کابل حاضر بود با ھر کس ائتالفی تشکيل دھد ". ، روباه کابل، بز شادگلشير پنجشير"

وقتی نيروھای طالبان به ميدان وردک رسيدند، مسعود به استقبال شان شتافت و . و دشمن ديرين خود را ببخشد

وقتی . ا توسط طياره برايشان فرستاد مليارد افغانی ر۴طالبان را فرشتگان صلح ناميد و مبلغ ) ربانی(رھبر او 

متحجر و "معامله بين مسعود و طالبان ُسر نگرفت، مسعود با يارانش به پنجشير گريخت و از مقاومت عليه گروه 

اگر طالبان خواست ھای او را می پذيرفتند و در دولت خود به . سخن به ميان آورد" سياه طالبان و نوکران پاکستان

طالبان و شورای نظار دو . می دادند، او شايد ھيچگاه طالبان را با القاب فوق ياد نمی کرداو پست وزارت دفاع 

  .روی يک سکه اند و ھر دو برای تطبيق شريعت غرای محمدی به سالخی مردم پرداختند

ی  بدش مئیدوستان مسعود تالش می نمايند تا طوری وانمود سازند که مسعود عليه تروريزم بود و از افراط گرا

پايگاه داد و ) تروريستان(آمد، در حاليکه ھمين دوستانش خود اعتراف می نمايند که مسعود به مسلمانان تاجيک 

آيا اين به خودی خود نشان نمی دھد که ناف او با ناف . افراد شان را آموزش می داد و با آنان ھمکاری می کرد

  تمامی بنيادگرايان تروريست بسته بود؟

 مطبوعات و رسانه ھا در تجليل از مسعود فراموش می کنند و رندانه از آن تير می  شوند، چيزی را که تمامی

 در تاريخ اين سرزمين اصالً چھار سال وجود ئیتو گو.  در کابل است٩۶-١٩٩٢درگيری ھای خونين بين سالھای 

ن سال ھای خون و خيانت نمی وقتی ھمه دھان شان را به تملق باز می نمايند، برای لحظه ای به ياد آ! نداشته است

  . ی نبود که به راه نينداخته بودندئاھافتند که افراد تحت فرمان مسعود در آن سال ھا چه خرمستی 

قسيم فھيم، ربانی، سياف، خليلی، محقق، " مارشال: "مسعود با افراد زير در ارتباط و از ياران نزديک او بودند

د، دوستم، عطا، انوری، حاجی قدير، حضرت وداو" جنرال"بسم هللا، " جنرال"داکتر عبدهللا، قانونی، اسماعيل خان، 

تمام مردم به نام ھای فوق الذکر به چشم . مور حسن و ده ھا جنايتکار ديگرأقل، بشير چاه آبی، م علی، پيرم

با ماه : رند کهمردم ضرب المثل عاميانه دا. جنگساالر و تفنگساالر نگاه کرده و ھمه را دزد و جنايتکار می نامند

آيا اين ضرب المثل در مورد مسعود صدق نمی کند؟ اگر مسعود خوب . نشينی ماه شوی، با ديگ نشينی سياه شوی

بود و جنگساالر و جنايتکار نبود، چرا دوستانش ھمه بد و جنگساالر و دزد اند؟ وقتی دوستان مسعود اين ھمه بد و 

   و فرشته بوده باشد؟ مستثنیاده بود که مسعود از اين امر ناقض حقوق بشر اند، چه معجزه ای اتفاق افت
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در مورد وابستگی او به کشورھای روسيه، ايران، ھند، تاجکستان، ازبکستان و فرانسه ھيچ شکی نمی توان داشت، 

دولت ھای مذکور ھم تا توانستند در وصف مسعود سينه چاک کردند و . چون خود شان به اين امر اعتراف می کنند

از  مسعود سازی" قھرمان"در  بود که ئیرضا دقتی عکاس فرانسوی ايرانی االصل يکی از مھره ھا.  را پنداندنداو

پھلوان که خون را از سر و روی رژيم جنايتکار ايران می ليسد، نيز از عاشقان   و چنگيزھيچ تالشی دريغ نکرد

در مورد جنايات و آدم .  بسازد"قھرمان" تا از او سينه چاک مسعود و به مثابۀ ايدئولوگ ائتالف شمال کار می کرد

کشی ھای مسعود می توان بسيار نوشت و گفت، اما نکتۀ قابل يادآوری اين است که اينان ھر چه در وصف او 

تفنگ، ھمان شده باشد، با دور شدن سايۀ " قھرمان"بيگانهکه در سايۀ تفنگ " قھرمانی"بگويند و بنويسند، 

  .د ھوا خواھد شد و نشانی از او باقی نخواھد مانداو ھم با" قھرمانی"

  

  


