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 ۲۰۲۱فبروری    ۰۶شنبه                                                           حمید انوری             

 یک پیشنهاد بالمثل                          

 دولت افغانستان از اقدام شورای شهر پاریس برای بزرگداشت از احمد شاه مسعود استقبال کرد          

 

اتمر  محمد حنیف  یست مشهور  د وزارت خارجه که از سوی خا)وزارتدر خبرنامه منتشر شده از سوی این  
بود از    آمده که "اقدام شورای شهر پاریس برای نصب لوح یاد  ( کبوتر با کبوتر زاغ با زاغ  - رهبری می شود 

گر عمق   شهید احمد شاه مسعود در ناحیه هشتم آن شهر، که با رای همه اعضای آن شورا اتخاذ شده است، نمایان
 ات دوستانه میان افغانستان و فرانسه است." مناسب

هت اقدام بالمثل و روابط عمیق تر بین فرانسه و افغانستان، پیشنهاد می شود که ناحیۀ سیزدهم شهر  ج

کابل یا پنجشیر را به نام نامی"ژوزف گیوتین"، مسما سازیم تا از حسن نظر مقامات شاروالی پاریس  

 بصورت شایسته قدردانی شده باشد. 

است. دکتر گیوتَن در    ، گرفته شده ژوزف گیوتَن فرانسوی،  داکتر"نام »گیوتین« از نام خانوادگی  

که به مشکالت فراواِن  »،  هانری سانسون-شارل با پشتیبانی جالد پاریس،  ۱۷۸۹اکتبر    ۱۰تاریخ  

گردن زدن با شمشیر واقف بود«، پیشنهاد استفاده از دستگاه مکانیکی جدا کردن سر را مطرح کرد  

 ویکی پیدیا " آبرو کننده« جلوگیری شود های »وحشتناک« و »سلِب  تا از اعدام 

 یعنی اینکه سر محکوم را از تن اش با "اعزاز تمام" جدا کنید تا آبروی وی حفظ گردد.

بود احمدشاه مسعود، را در ناحیه هشتم این شهر   پاریس اعالم کرد که قرار است لوح یاد  شاروالیدو روز پیش  

 طرحی رای تایید داده است.نصب کند. شورای شهر پاریس به اجرای چنین 

سال پس از ترور او، پاریس، نخستین شهر در جهان است که    ۲۰معاون شهرداری پاریس در توییترش نوشت: " 

 کند."  گزاری می افتخار دارد از این مبارِز صلح که برای آزادی افغانستان علیه جهالت و بنیادگرایی رزمید، ارج

مردم عام و بی تفنگ افغانستان نیز باید این افتخار داده شود که از مشهور ترین جالد فرانسوی    برای

برحال   شاروال  جناب  باید  کابل،  مردم  برحق  خواستۀ  این  تحقق  جهت  بیآورند.  عمل  به  استقبال 

 همکاری صمیمانه نموده و نام نامی خود را در تاریخ کشور بجا بگذارند. 

های ملی همچون قهرمان ملی افغانستان   تان گفته "به این باور است که بزرگداشت از شخصیتوزارت خارجه افغانس

بخشد، بل سبب گسترش اتفاق و    ها را تعمیق می  تنها پیوندهای دوستانه میان ملت  از سوی کشورهای دوست، نه
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های  بات و پاسداری از ارزش علیه تروریزم، تأمین صلح و ث  همبستگی میان ملل جهان در راستای مبارزه مشترک

 شود."  شمول بشری، می مدرن و جهان 

یقین کامل داریم که وزیر خارجۀ بادرایت!!! کنونی، فردا هم اگر هنوز در این چوکی باقی بود،  

به نام نجیب    ، 3۹تالش خواهد کرد تا یک پسکوچه ای را در ماسکو یا لینن گراد، شاید در ناحیۀ  

 حسنه بین دو کشور به ارتباط فوق حسنه تبدیل شود. اری کنند تا مناسبات ذ گاو، نام گ

شاید فردا یا پس فردا که چپه گرمکی شود در افغانستان دربند کشیده شده، گلبدین راکت یار هم در  

اثر سعی و تالش زیاد، کوچه یا خیابان و یا مندوی ای در پشاور را بنام قومندان زرداد نام گذاری  

 کند و... 

های زیادی را به همراه داشته است. چند روز پیش عبدهللا عبدهللا، رئیس شورای عالی  عکس العمل  اعالم این خبر  

گذاری    مصالحه ملی افغانستان در مالقات با دیوید مارتینون، سفیر فرانسه در کابل از اقدام شهرداری پاریس برای نام

 ای به نام آقای مسعود، قدردانی کرد. محله

مسعود  ناهللا اگر در تمام زندگی خود مدیون یک نفر باشد، آن شخص و آن فرد، همانا احمد شاه  عبد 

 است که عبدهللا را از هیچ به همه چیز رساند و از پکول به نکتائی و ... 

نقش مهم داشت و عملکرد او در  (  ۱۹۹۶تا    ۱۹۹۲های داخلی افغانستان )احمدشاه مسعود همچنین در جریان جنگ

 این زمان از سوی مخالفنش به شدت مورد انتقاد قرار دارد. 

ها که الدین ربانی را به عهد داشت و در نتیجه این جنگاو در این زمان فرماندهی نیروهای دولت به رهبری برهان 

  های عمده شهر کابل تخریب شد و هزارها نفر میان دولت آقای ربانی و دیگر احزاب جهادی به وقوع پیوست، بخش

 کشته شدند.

بلی کابل به یک ویرانۀ غم انگیز مبدل گردید و بیش از شصت و پنج هزار از هموطنان ما قتل عام  

 گردیدند. ده ها هزار نفر معیوب و معلول شدند و صدها هزار نفر بی خانمان و آواره و سرگردان. 

ق گردید، میخ در  تطبی ما  در همان زمان بود که "رقص مرده" و "رقص زنده" باالی مردم مظلوم  

با برچه دریدن ها و هزار و یک ناروای دیگر    فرق سر مردم کوبیدن ها و طفل را در بطن مادر

 و... 

آنهمه جرم و جنایت و جنگ و خیانت و چور و چپاول و نامردی و نامردمی و تخریب کامل کابل  

بانیان اصلی آن احمدشاه   یار و سیاف  زیبا، از طفیل!!! جنایاتی بود که  نامسعود و گلبدین راکت 

وهابی و امثال شان بودند. پس چرا شاروال پاریس در چنین ایام حساس، پس کوچه ای را به نام یک  

 جنگ ساالر افغان نام گذاری میکند؟ 

 آیا این عمل آنان ربطی به مذاکرات"صلح" دوحه و طالبان دارد، یا ارتباطات امریکا و فرانسه؟ 
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ای ناخواسته، طالبان وارد کابل گردیده و در قدرت شریک ساخته شوند، یک سرک،  آیا فردا اگر خد 

خیابان، چهار راه و یا کدام میدان هوائی و یا هم نام کدام والیت را به نام نامی!!! مال محمد عمر،  

 نامگذاری نخواهند کرد؟! 

 هد شد؟ انخو ر تفرقه در افغانستان تآیا این عمل مقامات شاروال پاریس، سبب ایجاد بیش 

دو روز پیش از وقوع حمالت یازدهم سپتامبر در نیویورک و  (  ۲۰۰۱سپتامبر    ۹)  ۱3۸۰سنبله ۱۸آقای مسعود در  

 واشنگتن، در حمله انتحاری دو مهاجم عرب کشته شد.

احمد شاه نامسعود، نه در اثر عمل انتحاری"دو مهاجم عرب"، بلکه در اثر یک توطئۀ داخلی به  

 یونس قانونی دست داشتند.   دور بسته شد که در آن سیاف، ربانی، قسیم فهیم وراکت از راه 

 
ژوزف گیوتنی  )مغز مریض(                             اعدام"روبیس پری" فرزند انقالب فرانسه اب "گیوتنی"                                           


