
 
  
 
 

  ؟ به سوي خاتمه جنگ هاي بدون پايان

  شير جوان پنجشير

رفتن با و مردان سياسي براي حضور در عكس گ

آن ايدالگو، شهردار پاريس تا خانم والري 

يس جمهوري و چند ئيس منطقه ايل دو فرانس گرفته تا آقاي امانوئل ماكرون، ر

همه مشتاق اين بودند كه در عكس يادگاري با 

در ، انده احمد شاه مسعود

  .شخصيت محبوب پاريسي ها شده بود
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به سوي خاتمه جنگ هاي بدون پايان

شير جوان پنجشير

AKRAM BELKAID & MARTINE BULARD  

  شهباز نخعي

و مردان سياسي براي حضور در عكس گآغاز آوريل گذشته، زنان 

آن ايدالگو، شهردار پاريس تا خانم والري از خانم .  احمد مسعود سر و دست مي شكستند

يس منطقه ايل دو فرانس گرفته تا آقاي امانوئل ماكرون، ر

همه مشتاق اين بودند كه در عكس يادگاري با  ...نامزد احتمالي ديگر رياست جمهوري فرانسه

انده احمد شاه مسعودپسر فرم.  احمد مسعود جوان كه به پاريس سفر كرده بود باشند

شخصيت محبوب پاريسي ها شده بود معيت برنارد هانري لوي هميشه در صحنه ،
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آغاز آوريل گذشته، زنان  - در پايان مارس

احمد مسعود سر و دست مي شكستند

يس منطقه ايل دو فرانس گرفته تا آقاي امانوئل ماكرون، رئپكرس، ر

نامزد احتمالي ديگر رياست جمهوري فرانسه

احمد مسعود جوان كه به پاريس سفر كرده بود باشند

معيت برنارد هانري لوي هميشه در صحنه ،



 
  
 
 

شش ماه بعد، كساني كه از پذيرفتن شكست اياالت متحده و متحدانش طفره مي روند، از نو به نام معتبر  

كه و طالباني  كسب آبرو كنداز شكست هايش 

در روزنامه لوموند  ٢٠٢١اوت 

با «موضوع را آغاز كرد و با دعوت به 

» اطمينان داد كه ما بايد به هر طريقي كه شده راه كابل را درپيش بگيريم

، خانم پكرس كه مصرا يادآوري 

اومت به جنبش مق«، يادآور شد كه بايد 

!  سالح، دالر، پهپاد، اينها نغمه هايي آشنا است

اريك سيوتي، نماينده مجلس كه او نيز نامزد جناح راست براي انتخابات مقدماتي رياست جمهوري است، 

 ارسال «دست گرفته و خواهان 

 ٢٦نشريه فيگارو، (شدند » نيروهاي احمد مسعود

مسعود ... ؟  نبايد خود را با پرداختن به اين جزييات ناراحت كرد

پسر فرماده «يك شب كامل را سرگرم گفتگوي تلفني با 

و طالبان ) BHLالبته بدون (و از دنيا جدا مانده 

ماچ و ال رگل دو ژو منتشر شد، در مصاحبه اي توهم آلود، كه در نشريات پاري 

 يشجاعتو  مانند پدرش شايستگي، قاطعيت
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شش ماه بعد، كساني كه از پذيرفتن شكست اياالت متحده و متحدانش طفره مي روند، از نو به نام معتبر  

از شكست هايش  پس» غرب« براي مسعود روآورده اند كه گويا قرار است 

اوت  ١٦در مطلبي كه در .  عقب براند سال جنگ دوام آورد را

موضوع را آغاز كرد و با دعوت به » )BHL(با هشدار برنارد هانري لوي «

اطمينان داد كه ما بايد به هر طريقي كه شده راه كابل را درپيش بگيريم »روشن بيني به آينده نگريستن

، خانم پكرس كه مصرا يادآوري )اوت ١٩(چند روز بعد، در نشريه لو پوئن ).  را بخوانيد

، يادآور شد كه بايد »با پسر فرمانده مسعود در چند ماه پيش ديدار كرده

سالح، دالر، پهپاد، اينها نغمه هايي آشنا است.  »از راه حمايت سياسي، مالي و تداركاتي كمك شود

اريك سيوتي، نماينده مجلس كه او نيز نامزد جناح راست براي انتخابات مقدماتي رياست جمهوري است، 

دست گرفته و خواهان  تن از نمايندگان مجلس، مشعل را به ٢٠همراه با يك گروه متشكل از 

نيروهاي احمد مسعود«براي حمايت از جنبش مقاومت 

؟  نبايد خود را با پرداختن به اين جزييات ناراحت كرد كدام نيروها، شامل چند تيپ

  .  مقاومت مي كند و اين كافي است

BHL (يك شب كامل را سرگرم گفتگوي تلفني با  هم به مدد شجاعت خود

و از دنيا جدا مانده (...) در دره پنجشير پناه گرفته «بود كه 

در مصاحبه اي توهم آلود، كه در نشريات پاري .  »

مانند پدرش شايستگي، قاطعيت «از احمد مسعود خواسته شد كه به همه دنيا اطمينان بدهد كه 
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شش ماه بعد، كساني كه از پذيرفتن شكست اياالت متحده و متحدانش طفره مي روند، از نو به نام معتبر  

مسعود روآورده اند كه گويا قرار است 

سال جنگ دوام آورد را ٢٠در طول 

«منتشر شد،  خانم ايدالگو 

روشن بيني به آينده نگريستن

را بخوانيد» راه كابل«مقاله (

با پسر فرمانده مسعود در چند ماه پيش ديدار كرده«مي كند كه 

از راه حمايت سياسي، مالي و تداركاتي كمك شود(...) 

اريك سيوتي، نماينده مجلس كه او نيز نامزد جناح راست براي انتخابات مقدماتي رياست جمهوري است، 

همراه با يك گروه متشكل از 

براي حمايت از جنبش مقاومت » تسليحات و مهمات

كدام نيروها، شامل چند تيپ).  اوت

مقاومت مي كند و اين كافي است

  

BHL(هانري لوي  برنارد

بود كه » افسانه اي مسعود

»او را محاصره كرده است

از احمد مسعود خواسته شد كه به همه دنيا اطمينان بدهد كه 



 
  
 
 

، اين »مي كنداو با طالبان مذاكره 

  ).  سپتامبر ١ -اوت ٢٨پاري ماچ، 

يعني احمد شاه » شير پنجشير

و مورد ستايش تحليل  كشته شد

، به بهترين مدارس خارجي از جمله 

» كادمي شاهزاده هاآ«كه در انگلستان 

او از نخستين سال هاي جواني در سايه نام پدر براي آن آموزش ديد كه پيگير راه او 

ازدواج كرد زيرا بنابر  ٢٠١٦است، در سال 

.  تا زماني كه مجرد باشد جدي گرفته نمي شود

اما در كابل بازگشت ).  ٢٠١

  ...تغيير چنداني در وضعيت نداد و تعداد كمي از افغان ها در انتظار او بودند

هزار  ١٥٠كه (را ايجاد كرده، اما اين جبهه فقط در منطقه زادگاهش 

اين منطقه را ي به و طالبان راه هاي دسترس

به ويژه، چنان كه رومن ميلكارك، فرستاده ويژه لوموند ديپلوماتيك به كابل، كه با احمد 

داوطلباني «فقط » هزار نفري كه او مدعي است آماده نبرد هستند

از كابل تا قندهار، دور از «مقاله 

به اين نيروها باور چنداني  صحرا كريمي، سينماگر افغان مانند بسياري ديگر

به نظر من بعيد است كه اين گروه به مقابله مسلحانه بپردازد، چرا كه در زماني كه مي بايست به 
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او با طالبان مذاكره «اگر، چنان كه چندين روزنامه خارجي افشا كرده اند 

پاري ماچ، (» هزاران تن در حال پيوستن به ما هستند«كار براي چانه زني نيست چون 

شير پنجشير«، پسر )به گفته خانم ايدالگو(ساله  ٣٢شايستگي اصلي اين جوان 

كشته شدتوسط تروريست هاي القاعده  ٢٠٠١مسعود بودن است كه در سپتامبر 

، به بهترين مدارس خارجي از جمله احمد جوان، كه ناگزير راه تبعيد را درپيش گرفت

كه در انگلستان  – كالج معتبر كينگز لندن و آكادمي نظامي سلطنتي سندهرست 

او از نخستين سال هاي جواني در سايه نام پدر براي آن آموزش ديد كه پيگير راه او 

است، در سال » ي اسالمي ميانه روجمهور«او كه هوادار استقرار يك 

تا زماني كه مجرد باشد جدي گرفته نمي شود«ين هاي مذهبي، به گفته يكي از مشاورانش 

١٩سپتامبر  ٤فيگارو، (» ازدواج مرحله اي الزامي براي ورود به سياست است

تغيير چنداني در وضعيت نداد و تعداد كمي از افغان ها در انتظار او بودند

را ايجاد كرده، اما اين جبهه فقط در منطقه زادگاهش )CNR(» جبهه ملي مقاومت

و طالبان راه هاي دسترس است داراي نفوذ )ن جمعيت دارداميليون افغ

به ويژه، چنان كه رومن ميلكارك، فرستاده ويژه لوموند ديپلوماتيك به كابل، كه با احمد 

هزار نفري كه او مدعي است آماده نبرد هستند ٢٠«: مسعود جوان ديدار كرده مي گويد

مقاله (» ي توان داشتآموزش نديده با دست خالي هستند كه از آنها انتظاري نم

صحرا كريمي، سينماگر افغان مانند بسياري ديگر).  را بخوانيد

به نظر من بعيد است كه اين گروه به مقابله مسلحانه بپردازد، چرا كه در زماني كه مي بايست به 
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اگر، چنان كه چندين روزنامه خارجي افشا كرده اند .  »دارد آرام و عميق

كار براي چانه زني نيست چون 

  

شايستگي اصلي اين جوان درواقع، 

مسعود بودن است كه در سپتامبر 

احمد جوان، كه ناگزير راه تبعيد را درپيش گرفت.  گران قرار گرفت

كالج معتبر كينگز لندن و آكادمي نظامي سلطنتي سندهرست 

او از نخستين سال هاي جواني در سايه نام پدر براي آن آموزش ديد كه پيگير راه او .  رفت -ناميده مي شود

او كه هوادار استقرار يك .  باشد

ين هاي مذهبي، به گفته يكي از مشاورانش ئسنت و آ

ازدواج مرحله اي الزامي براي ورود به سياست است

تغيير چنداني در وضعيت نداد و تعداد كمي از افغان ها در انتظار او بودند» شير جوان پنجشير«

  

جبهه ملي مقاومت«البته، او 

ميليون افغ ٣٨دربرابر  نفر

به ويژه، چنان كه رومن ميلكارك، فرستاده ويژه لوموند ديپلوماتيك به كابل، كه با احمد .  مسدود كرده است

مسعود جوان ديدار كرده مي گويد

آموزش نديده با دست خالي هستند كه از آنها انتظاري نم

را بخوانيد» چشم دوربين ها

به نظر من بعيد است كه اين گروه به مقابله مسلحانه بپردازد، چرا كه در زماني كه مي بايست به «: ندارد



 
  
 
 

عالوه ).  ٢٠٢١سپتامبر  ١ -اوت

اين كه مسعود جوان بخواهد مقاومت كند و بكوشد حمايت مالي و نظامي از خارج به دست آورد قابل 

پس از ( مسخره كه رهبران فرانسه نه متوجه

بيش از هرچيز وارث يك » شير جوان پنجشير

 -١٩٨٩(د شوروي با رهبري يك شورش مسلحانه عليه اشغالگري اتحا

او كه فرزند يك افسر عالي رتبه ارتش سلطنتي افغانستان بود، به عنوان يك 

در دانشگاه كابل در رشته معارف اسالمي تحصيل كرد و سپس تحصيالت خود را در 

ور ايجاد كرد و نفوذ خود را تا پايتخت 

كه او لقب  تهاجم بزرگ ارتش سرخ را به عقب راندند و اين امر موجب شد

 و سهم كوچكي ازرا جلب نكرد 

ستگاه ها ازنظر آمريكا، كه زير نفوذ د

 ٤٠حدود (مخفي پاكستان بود، مسعود به عنوان يك تاجيك نمي توانست مردم كشوري كه اكثرا پشتون 

هم سالح تحويل مي دادند پاكستاني ها به او 
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اوت ٢٦مصاحبه با پي ير باربانسي، نشريه اومانيته، (» 

  .براين، مردم از جنگ خسته اند

اين كه مسعود جوان بخواهد مقاومت كند و بكوشد حمايت مالي و نظامي از خارج به دست آورد قابل 

كه رهبران فرانسه نه متوجهآنچه بيش از حد تعجب برانگيز است اين است 

شير جوان پنجشير«.  و نه خطرناك بودن اين مقاومت باشند

  .اسطوره يعني پدر خود است كه آن نيز درخور بازنگري است

با رهبري يك شورش مسلحانه عليه اشغالگري اتحا» مسعود«البته، احمد شاه، ملقب به 

او كه فرزند يك افسر عالي رتبه ارتش سلطنتي افغانستان بود، به عنوان يك .  

در دانشگاه كابل در رشته معارف اسالمي تحصيل كرد و سپس تحصيالت خود را در 

ور ايجاد كرد و نفوذ خود را تا پايتخت رشته مهندسي ادامه داد و به تدريج شبكه اي اداري در شمال كش

تهاجم بزرگ ارتش سرخ را به عقب راندند و اين امر موجب شد ٧نيروهاي مسلح او 

  .  را به دست آورد

را جلب نكرد  -انه هاي فرانسويبه استثناي رس -» غربي ها«با اين همه، او چندان توجه 

ازنظر آمريكا، كه زير نفوذ ددرواقع، .  كمك نظامي آمريكا به مجاهدين افغان را دريافت مي كرد

مخفي پاكستان بود، مسعود به عنوان يك تاجيك نمي توانست مردم كشوري كه اكثرا پشتون 

پاكستاني ها به او .  بودند را پشت سر خود جمع كند) 
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» ن نپرداختنبرد با طالبا

براين، مردم از جنگ خسته اند

  

اين كه مسعود جوان بخواهد مقاومت كند و بكوشد حمايت مالي و نظامي از خارج به دست آورد قابل 

آنچه بيش از حد تعجب برانگيز است اين است .  پذيرش است

و نه خطرناك بودن اين مقاومت باشند) سال جنگ ٢٠

اسطوره يعني پدر خود است كه آن نيز درخور بازنگري است

  

البته، احمد شاه، ملقب به 

.  خود را نشان داد) ١٩٧٩

در دانشگاه كابل در رشته معارف اسالمي تحصيل كرد و سپس تحصيالت خود را در »  ميانه رو«دانشجوي 

رشته مهندسي ادامه داد و به تدريج شبكه اي اداري در شمال كش

نيروهاي مسلح او .  بسط داد

را به دست آورد» شير پنجشير«

  

با اين همه، او چندان توجه 

كمك نظامي آمريكا به مجاهدين افغان را دريافت مي كرد

مخفي پاكستان بود، مسعود به عنوان يك تاجيك نمي توانست مردم كشوري كه اكثرا پشتون 

) درصد جمعيت افغانستان



 
  
 
 

رقيب او در دانشگاه و سپس دشمن 

توضيح دهد و را » غربي ها«او همواره عالقمند به اين بود كه مكرر بدگماني خود نسبت به 

ترجيح مي داد كه روي نيروهاي خود و شركاي قابل اعتمادتر محلي مانند ايران، يا پس از فروپاشي اتحاد 

پس از خروج نيروهاي اتحاد شوروي از افغانستان، مسعود در چندين دولت ائتالفي كه در فاصله سال هاي 

در طول اين .  او به ويژه به مقام وزارت دفاع رسيد

با شبه نظاميان  -و حتي مصالحه

سرباز  ١٠در آن فرمان كشتار اوزبين را داد كه 

مردان او متهم به .  نتوانست مانع لغزيدن كشور در سراشيب جنگ داخلي شود

 يقينا يك -به قدرت رسيد ١٩٩

فرانسوي  فرد مترقي اي كه ستايشگران

او هرگز از معيارهاي اسالمي فاصله نگرفت و هيچ گاه خود را به عنوان يك 

افغان ها بود، اما از سال  البته او خواهان گسترش آموزش براي

شماري از توسط حزب او واكنش چنداني نسبت به جنايات انجام شده به نام اسالم و سنت 
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رقيب او در دانشگاه و سپس دشمن  – اما ميزان آن كمتر از ديگر گروه ها از جمله گلبدين حكمتيار 

او همواره عالقمند به اين بود كه مكرر بدگماني خود نسبت به 

ترجيح مي داد كه روي نيروهاي خود و شركاي قابل اعتمادتر محلي مانند ايران، يا پس از فروپاشي اتحاد 

  .جمهوري هاي مسلمان جداشده از آن حساب كند

پس از خروج نيروهاي اتحاد شوروي از افغانستان، مسعود در چندين دولت ائتالفي كه در فاصله سال هاي 

او به ويژه به مقام وزارت دفاع رسيد.  تشكيل شد شركت كرددر افغانستان 

و حتي مصالحه – و با مشاركت از محبوبيت خود را از دست داد 

فرمان كشتار اوزبين را داد كه  ٢٠٠٨ماه اوت كه در (ديگر، به ويژه گروه حكمتيار 

نتوانست مانع لغزيدن كشور در سراشيب جنگ داخلي شود

  .  غارت كابل و باج ستاني به ويژه از اقليت شيعه هزاره شدند

٩٩٦كه در سال  -باندر زمينه مذهبي، با آن كه او در قياس با حكمتيار يا طال

فرد مترقي اي كه ستايشگران» جمعيت اسالمي«ب اسالمي بود، ولي با عضويت در حز

او هرگز از معيارهاي اسالمي فاصله نگرفت و هيچ گاه خود را به عنوان يك .  

البته او خواهان گسترش آموزش براي.  اصالح طلب يا حتي مترقي معرفي نكرد

حزب او واكنش چنداني نسبت به جنايات انجام شده به نام اسالم و سنت 
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اما ميزان آن كمتر از ديگر گروه ها از جمله گلبدين حكمتيار 

او همواره عالقمند به اين بود كه مكرر بدگماني خود نسبت به .  بود -سرسختش

ترجيح مي داد كه روي نيروهاي خود و شركاي قابل اعتمادتر محلي مانند ايران، يا پس از فروپاشي اتحاد 

جمهوري هاي مسلمان جداشده از آن حساب كند ،شوروي

  

پس از خروج نيروهاي اتحاد شوروي از افغانستان، مسعود در چندين دولت ائتالفي كه در فاصله سال هاي 

در افغانستان  ١٩٩٦ تا ١٩٩٢

از محبوبيت خود را از دست داد دوران بود كه او بخشي 

ديگر، به ويژه گروه حكمتيار 

نتوانست مانع لغزيدن كشور در سراشيب جنگ داخلي شود) فرانسوي كشته شدند

غارت كابل و باج ستاني به ويژه از اقليت شيعه هزاره شدند

  

در زمينه مذهبي، با آن كه او در قياس با حكمتيار يا طال

بود، ولي با عضويت در حز» ميانه رو«

.  از او تصوير مي كنند نبود

اصالح طلب يا حتي مترقي معرفي نكرد

حزب او واكنش چنداني نسبت به جنايات انجام شده به نام اسالم و سنت  ١٩٩٦تا  ١٩٩٢

  .گروه ها نشان نداد

  



 
  
 
 

به دره پنجشير پناه برد و طالبان 

با اين حال، اياالت متحده كه در آن زمان به برقراري رابطه بازرگاني با 

 ، كمك چنداني به او نكرد و دو كشور

ترور او دو روز .  از حمايت او خودداري كردند

  .رخ داد و دنباله ماجرا را همه مي دانند
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به دره پنجشير پناه برد و طالبان  -كه با آن جنگيده بود – ، پس از به قدرت رسيدن طالبان 

با اين حال، اياالت متحده كه در آن زمان به برقراري رابطه بازرگاني با .  هرگز نتوانست او را از آنجا براند

، كمك چنداني به او نكرد و دو كشور)را بخوانيد» پذيرايي از طالبان در هوستون«مطلب 

از حمايت او خودداري كردند -عربستان سعودي و امارات متحده عربي

رخ داد و دنباله ماجرا را همه مي دانند ٢٠٠١سپتامبر  ١١

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

، پس از به قدرت رسيدن طالبان ١٩٩٦در سال 

هرگز نتوانست او را از آنجا براند

مطلب (طالبان اميدوار بود 

عربستان سعودي و امارات متحده عربي – با نفوذ عرب 

١١پيش از سوء قصدهاي 


