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زيم عزيحرعبدالريماکتر د  

٢٠١٣ سپتمبر ٠٩  

؟!بود یاگر احمد شاه مسعود زنده م  
 

ت و به آتش يانت، جنايشرارت، ظلم، خ.  داشتیات ذلت بار و خفت آوريحش  تا زمان قتلیام جوانياحمد شاه مسعود از ا

و عمل ت يک فرھنگ و حرفه مبدل شده و از ارتکاب ھر نوع جنايش به ي برای داخلیدن شھر ھا و دامن زدن جنگ ھايکش

 مختلف قرار گرفت و تا دم ی کشور ھای استخباراتی اش در خدمت سازمان ھایاز آغاز جوان.  برد ی لذت میضد بشر

ن منظور به ھر ي ای او را تا سرحد جنون رسانده بود و برایاسيدن به  قدرت سيرس.  ديھن دست نکشيانت به ميمرگ از خ

)  پاکستانیسازمان استخبارات (.ی آ. اس.ی اش در خدمت آیاول جوان یدر سال ھا. شد ی متشبث میز ضد بشرياقدام ناجا

ً یس پاکستانيقرار گرفت و با جواس سازمان  (.ی ب.ی ج.یسپس در استخدام ک.  ب افغانستان مشغول شدي به تخر مشترکا

 ی داد مخف، قراریسم شوروياليال امپري متجاوز سوسیان اشغال افغانستان توسط قوايدرآمد و در جر) ی شورویاستخبارات

 به احمد شاه یشورو. انت نمودي خیبخش مليده و به مبارزات آزاديق بخشي اشغالگر بست و اشغال کشور را تعمیبا قوا

 ی را با سازمان ھایبه ھمان نحوه، احمد شاه مسعود روابط مخف.   افتي قدرت را داده بود که تحقق ھم ی اعطاۀمسعود وعد

م نموده يقا) .ی ا. اس.ی ج.ید(و فراسه ) ۶ یام آ(ه ي، برتان).ی ا.ی ا.یس(کا ي، امر)واکوا(ران ي، ا)راو( ھند یاستخبارات

بر .  در افغانستان بودیاسي قدرت سۀکيدن به اري ھا صرف و صرف رسیھن فروشيانت و مين خياھدفش از.  و توسعه داد

شد، تا  ی مرتکب  میگريع دياعمال شن ماند، چه یات انجام شده اش، اگر احمد شاه مسعود زنده مياه و جناي عملکرد سیامبن

 ی میابيج زنده ماندنش را ارزين جا، نتايا رفت؟  دریش ميھن پيانت به ميخت و تا کجا در راه خي ریچه اندازه خون م

  . مينما

 ی کشور ھاۀعالو هب (ھار کشوري سای استخباراتیدن به قدرت با سازمان ھاي رسیبود، برا یاگر احمد شاه زنده م .١

ل ين کشور ھا اسرائيا ازیکيممکن . شد یکرد و از آنھا  طالب کمک م ی برقرار میروابط مخف) االمتذکره در ب

ھم ) لي اسرائیخباراتسازمان است(موساد  یھامات و آموزش يشود که احمد شاه مسعود از تعل یگفته م.  بود یھم م

 در شھر عشق آباد مرکز ١٩٩٨ن احمد شاه مسعود در سال ي از وارثیکيداکتر عبدهللا .  ده بوديد گرديمستف

 احمد شاه یبرا.  کمک نمودیدار کرد و ازآنھا در مقابله با طالبان تقاضاي موساد دواسيسج از یکيترکمنستان با 
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دن به ي ر سین جھان وجود نداشته و ندارد و برايا دریگريز ديروانش مقدس تر از پول و قدرت چيمسعود و پ

 ماند، یخ  زنده مين غدار تاريبنابران، اگر ا.  کرده اندغ ني دریل ضد انسانن اعماين ترين و پائيھدف از پست تر

ر او يش را به ارث برده و به دساتين فرھنگ قھرمان خويروانش ايپ.   رساندی را به اوج مین فروشيانت و مھيخ

 .  کنندیمو به مو عمل م

ث يد و خودش به حي بخشیو جنوب سرعت م افغانستان را به شمال ۀيبود، تجز یاگر احمد شاه مسعود زنده م .٢

ت آن ھا را ياد بود که تحمل موجودي از پشتون ھا آنقدر زینفرت و.   نشستی قدرت مۀکي شمال در اریحکمفرما

ب هللا، احمد شاه يان نجي پشت پرده میمان ھاير از پياسناد انکار ناپذ.   توانستین واحد کرده نميک سرزميدر 

ه و يتجز.  دارد ی افغانستان به شمال و جنوب پرده مۀيبه ارتباط تجز) زمان گربچوف (یعود و زعامت شورومس

ً ي دقیروانش در حال کنوني احمد شاه مسعود بود که پۀنيري دی ھایاضمحالل افغانستان  از آرزو  کوشند آن ی  مقا

روان احمد ين در کمک به پ اسالم آباد و تھراید متذکر شوم که دست ھاين جا بايادر.   بگذارندء اجراۀرا در مرحل

ک يت ي موجودیران آرزومنديھر دو کشور پاکستان و ا.  شود ی افغانستان احساس مۀيشاه مسعود به ارتباط تجز

 . را ندارندیافغانستان معمور، مستقل و قو

اطق  را در منی متعددیکرد و افشار ھا ید مي را تشدی و ھزاره کشیه کشيبود، شع یاگر احمد شاه مسعود زنده م .٣

 یاف، مسعود و رباني مشترک سیرو ھاياد دارند که نيھمه به .  کرد ین افغانستان خلق مين و ھزاره نشيعه  نشيش

مان ااف و مسعود دريچ زن و مرد افشار نبود که از خلق وحشت سيھ.  افشار برپا کردندۀي در ناحیچه محشر

  یعان و ھزاره ھا  را ھرگز تحمل کرده نمي شیاسيعه داشت و اوج سي از مذھب شیقيمسعود نفرت عم.  باشداندهم

عه و يتوانست ش ی، احمد شاه مسعود تا میت اسالمين جمعي رھبر منافقی ربانیبا الھام از افکار اخوان.  توانست

ک يگران در يروان مسعود با محقق و ديکه امروز برادران و پ نيا.  کرد ی کشت و آن ھا را نابود میھزاره م

 .   استیمر آمر بزرگ استعمارائتالف اند، فقط ا

راند،  ی از شمال کشور مد و آن ھا را کالً ي بخشی را شدت میبود، پشتون کش یاگر احمد شاه مسعود زنده م .٤

 ی در مء اجراۀن حاال  طرح کشتن و راندن پشتون ھا را از شمال افغانستان به مرحليروانش ھميکه پ یطور

 یپس م. م کنديحتا حاضر شد که به خاطر پشتون ھا افغانستان را تقسدر باال متذکر شدم، احمد شاه مسعود . آورند

ن احساس ي ھمیرو.   آمدی بر سر پشتون ھا مید، چه بالئيرس یتوان تصور کرد که اگر مسعود به قدرت کامل م

 .  ندي نمایروانش او را قھرمان خطاب ميو روش ضد پشتون احمد شاه مسعود بود که پ

 یراني شتافت و آن ھا را در تجاوز و ویکا و ناتو مي متجاوز امریرو ھايد، به استقبال نبو یاگر احمد شاه زنده م .٥

 یرو ھايت از ني در تداوم اشغال کشور و حمای با شورویبا عقد قرار داد مخف. کرد ی میافغانستان رھنمائ

.  دھد یدر م تن یانت و پستي، احمد شاه مسعود ثابت ساخت که به ھر خینين شکست و عقب نشيمتجاوز ح

 یبر مبنا.  گرفت یکا و ناتو قرار مي متجاوز امریرو ھايممد نمسعود دن به قدرت،  احمد شاه ي رسیبنابران برا

 و ناتو فروخته اند تا روح یکائي امریرو ھاي داده و خود را به نین پستيروانش تن به چنيت و فرمان مسعود، پيھدا

 .ش شاد باشديث قھرمان شان ھميخب
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ھن، ي، فروش خاک میق جاسوسيرا از طر) ون ھايليد ھم بيشا(ون ھا دالر يليبود، م یمسعود زنده ماگر احمد شاه  .٦

ات رھبر، برادران ي از  ھدایرويبا پ.  کرد یره مي خارج ذخی و مواد مخدره در بانک ھایمتي قیقاچاق سنگ ھا

 . انت ھا مصروف اندين نوع خيروان احمد شاه مسعود  به ايو پ

 خود ی کشت تا رقبایزد و صد ھا ھزار تن را م ی را دامن می داخلیبود، جنگ ھا یمسعود زنده ماگر احمد شاه  .٧

 یر گروھايات احمد شاه مسعود و سايما جنا.  ندي قدرت بنشۀکيرا از صحنه دور کرده و خود بدون دغدغه در ار

ان در حق ي کشان و درنده خون انساني نبود که ای ھائیم که  چه جفاکاريدي د١٩٩٦- ١٩٩٢ان ين سالي را بیجھاد

 و ناتو در یکائين امريت متجاوزيبود، با حما یپس اگر احمد شاه مسعود زنده م.  ھن ما روا نداشتنديمردم و م

   .کرد یوحشت برپا مبيشتر از آنچه است، افغانستان  

 ما شاھد. دي گردیکسان ميگر افغانستان مانند شھر کابل به خاک ي دیبود، شھر ھا یاگر احمد شاه مسعود زنده م .٨

 کابل را به دستور اجانب یايان شھر زبين وحشيم که چطور اي در کابل بودی جھادی گروه ھایرانگريشقاوت و و

 شھر یروانش در بربادياحمد شاه مسعود و پ.  غما بردنديا به يا نابود کردند و يمت آن را يقيران کردند و آثار ذيو

 . داشتندی کابل نقش اساسیخيتار

 ی و برا١٩٨٠ ۀچنانچه در دھ.  ديرس ی اش به اوج می شخصی ھایريبود، انتقام گ یحمد شاه مسعود زنده ماگر ا .٩

 اعمار ی متعددیاحمد شاه مسعود زندان ھا. ست کردي، احمد جان پھلوان را سر به نین شوروي متجاوزیخوشنود

 یان ظلم وستم وي از قربانیکي.   رساندیداد و بعداٌ به قتل م ین خود را در آن جا ھا شکنجه ماکرده بود که مخالف

داد از احمد  یرون مي بی که گاه گاھیه ايکرد و در نشر ی میکا زندگي نام داشت که در امریاء نصريمرحوم ض

 مردان مسعود ۀعين سفرش به افغانستان، ذريح.   نمودی انتقاد میت اسالمين جمعي رھبر منافقیشاه مسعود و ربان

 یبنابران اگر احمد شاه مسعود زنده م.  دي متداوم در زندان مسعود، به ھالکت رسۀن و فانيربوده شد و بعد از ق

  .شد یار عدم فرستاده ميافت و ھزار ھا تن به دي ی ھا و کشتار ھا ادامه میرين انتقام گيبود، چن

 یسوه حمد شاه مسعود را برش، باالخره ايان ناپذيات پايان جناين و قرباني، ظلم و شقاوت و آه مظلومیغرور و خودخواھ

ل خون از ھر يرد و سي افغانستان را فرا گی از وحشت و درنده خوئیگريشد که موج د یاتش باعث ميدوام ح.  جھنم فرستاد

 .   گرددیکنج و کنار کشور جار

 

  


