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ﻣﻼﻟﯽ ﻣوﺳﯽ ﻧظﺎم

اﺣﻣد ﺷﺎه ﻣﺳﻌود اﻧﺳﺎن ﻋﺎﻗل و زﯾرﮐﯽ ﺑود اﻣﺎ....
ﺑﮫ ارﺗﺑﺎط ﺧﺑر ﻗدرﻣﻧدی از ﯾﮏ ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎر ﺟﻧﮕﯽ در ﭘﺎﯾﺗﺧت ﻓراﻧﺳﮫ

ﻋﮑﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺧﯽ از ﻣﺳﻌود ،ﻋﻠوﻣﯽ ،اﻧﺟﻧﯾر ﭘﻧﺎه ،ﻓﮭﯾم و ﻧﺑﯽ ﻋظﯾﻣﯽ ﺑر روی ﻧﻘﺷﮥ ﻣﻘدس اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن

اﯾن ﺧﺑر ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﺑﺎور ﻣﺎﻧﻧد ﺑرق در ﻣﯾدﯾﺎ ﭘﺧش ﮔردﯾد :از ﺟﺎﻧب ﺑﻠدﯾﮫ »ﺷﺎرواﻟﯽ« ﭘﺎرﯾس ﺗﺻﻣﯾم
ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗدر داﻧﯽ از »اﺣﻣد ﺷﺎه ﻣﺳﻌود« ﯾﮑﯽ از ﺳران ﺗﻧظﯾﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷوروی ﺑرای
آزادی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺑﺎرزه »؟!« ﻧﻣوده اﺳت ،در ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻣﻧطﻘﮥ ﭘﺎرﯾس ،ﭘﺎﯾﺗﺧت ﻓراﻧﺳﮫ ﻟوﺣﮥ
ﯾﺎدﺑودی ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣذﮐور ﮐﮫ ﺑﺎ اﺳﺗﻧﺎد ﻓراوان ،ﺟرﯾﺎن ﺣﯾﺎت ﺳوال ﺑر اﻧﮕﯾزی در رواﺑط ﺑﺎ ﻗوای ﻣﺗﺟﺎوز
ﺷوروی و ﺑﺳﯽ ﻣﻣﺎﻟﮏ دﯾﮕر داﺷﺗﮫ و دﻗﯾﻘﺎ ً ﺟﺎی ﭘﺎی ﺗﺎرﯾﮏ و ﺧوﻧﯾﻧﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺟﺎ ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت،
ﻧﺻب ﮔردد! ﯾﺎ اﻟﮭﯽ ﺗو ﺻﺑر اﻋطﺎ ﻓرﻣﺎی.
ﺧﺎﻧﮥ ﺳﯾﺎﺳت ﺧراب ﮐﮫ ﭼﮫ ﺿد و ﻧﻘﯾض ھﺎﯾﯽ را ﻋﻧداﻟﺿرورت ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﻣﯽ آورد و ذھﻧﯾت ھﺎ را
ﺑﮫ ﺑﺎزی ﮔرﻓﺗﮫ و ﺣﻘﯾﻘت اﻣر را در ﻣوارد ﺧﺎﺻﯽ ،ﻣﻐﺷوش و دور از ﺑﺎور ﻗرار ﻣﯾدھد .اﯾن روش
ﺗﻧﮭﺎ ﻣرﺑوط اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻗﺿﺎﯾﺎی واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ آن ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﺑﻠﮑﮫ در ھر ﮔوﺷﮫ ای از ﺟﮭﺎن ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ
ﮔردد ﮐﮫ ﯾﮑروز ﺑﺎ ﺧﺎﯾن ﻣواﺟﮫ ﻣﯾﮕردﯾم ﮐﮫ ﮔوﻧﺎﮔون ﺧﯾﺎﻧت و ﺣﺗﯽ ﺟﻧﺎﯾت وی را ﺗﻘﺑﯾﺢ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد،
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روز دﯾﮕر ،او را ﺑﮫ ﻣدارج ﺑﻠﻧد رﺳﺎﻧﯾده و ﺑﮫ ﻣردم ﻣﯽ ﻗﺑوﻻﻧﻧد ﮐﮫ وطن ﭘرﺳت و ﺣﺗﯽ ﻗﮭرﻣﺎﻧﯽ را
ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﻣﺛل ھﻣﯾن ﻗﺿﯾﮥ ﻣﺳﺧره .ﯾﺎ ﷲ!
دور ﻧﻣﯾروﯾم ،در ھﻣﯾن ﻣﻌﺿﻠﮥ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭼﮭﺎر دھﮥ اﺧﯾر ،ﭼﻧﯾن ﻣﺛﺎل ھﺎﯾﯽ را ﺑﮫ ﮐرات ﺷﺎھد ﺑودﯾم
و ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ در ﭘﮭﻠوی ﺧﯾﺎﻧت ﭘﯾﺷﮫ ھﺎی وطن ﻓروﺷﯽ ﭼون ﺗرﮐﯽ ،ﺑﺑرک ،اﻧﺎھﯾﺗﺎی راﺗب زاد ،اﻣﯾن،
ﻧﺟﯾب ،ﺻد ھﺎی دﯾﮕر ،ھﻣﮕﺎم و ھم ﻧظر آﻧﺎن در وطﻧﻔروﺷﯽ ﺑوده و در ﻋﺻر ﻗدرﺗﻣﻧدی ﺷﺎن و
ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً در روزﮔﺎر ﺧون و آﺗش اﺷﻐﺎل ﻣﺎدر وطن ﻣﻠت ﺷرﯾف اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از آﻧﭼﮫ ﺟﻧﺎﯾت و ﺧﯾﺎﻧت
ﮐﮫ در ﺗوان ﺷﺎن ﺑود ،در ﺟوار ﻋﺳﺎﮐر اﺷﻐﺎﻟﮕر ﺷوروی ﺳﻔﺎک ،ﺑر ھﻣوطﻧﺎن ﻣظﻠوم ﺧوﯾش ،درﯾﻎ
ﻧﻧﻣودﻧد .ﺗﻌداد زﯾﺎدی از اﯾن ﮔروه ،ﭼﮫ در ﻋﺻر ﺗﻧظﯾم ھﺎی ﺗﺷﻧﮥ ﻗدرت ،ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت »اﺣﻣد
ﺷﺎه ﻣﺳﻌود« و ﺑﮫ اﻣر ﺷوروی ،از ﻣﺟﺎزات ﻣﻌﺎف ﺷدﻧد و ﭼﮫ ﺟﻣﯾﻌﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﻔت ﺑﮫ ﻏرب ﭘﻧﺎھﻧده
ﮔﺷﺗﻧد ،درﯾن  ٢٠ﺳﺎل اﺧﯾر دوﺑﺎره ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﯾران ﺳرازﯾر ﺷده و در ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻧد ﺟﺎﯾﮕزﯾن
ﮔردﯾدﻧد .ﺣﺗﯽ آﻧﺎﻧﯾﮑﮫ در ﻟﺳت ﺳﯾﺎه ﻣؤﺳﺳﺎت ﺧﯾرﯾﮥ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و اﻣرﯾﮑﺎ ﻗرار داﺷﺗﻧد ،ﺑﺎ ﺳر ﺑﻠﻧد،
در ﻣﻧﺎﺻب ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻣﻠﮑت ﺣﮑﻣﻔرواﯾﯽ ﻧﻣودﻧد ،ﻣﺛﻼً ﺻد ھﺎ ﺗﺎ ﭼون رﺑﺎﻧﯽ ،ﻓﮭﯾم ،ﻗﺎﻧوﻧﯽ ،ﺳﯾﺎف،
ﻋﻠوﻣﯽ،ﻋﺑدﷲ ،اﺗﻣر ،ﺧﻠﯾﻠﯽ و...و...
ﺣﺎل ﻣﯾروﯾم ﺑﮫ ﺳراغ ﺧﺑر داغ ﻗدرﻣﻧدی »اﺣﻣد ﺷﺎه ﻣﺳﻌود« ﮐﮫ ﺗﻼش ﺑرای ﺣﯾﺎت و زﻧدﮔﯽ ﺟﺎودان
وی از ﺟﺎﻧب ﻓﺎﻣﯾل و ھﻣﮕﺎﻣﺎﻧش ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺳرﺷﺎری را ﻧﺻﯾب آن ﮔروه ﻧﻣوده و ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ،ﺑدون ﺷﮏ ﮐﮫ
ﻣﺳﻌود را ﻣﻧﻔﻌت طﻠﺑﺎن ﭼون ﻣﺗﺎﻋﯽ ﮔراﻧﺑﮭﺎ ﭼﮫ در ﺣﯾﺎت وی و ﺣﺗﯽ ﺑﻌد از ﻣرﮔش ھم ﺑﮫ ﮐرات
ﻓروﺧﺗﮫ اﻧد و ﺑﮫ ﻧوا و ﻣﻧﻔﻌت ﺑزرﮔﯽ رﺳﯾده اﻧد و ﻣﯾرﺳﻧد.
» اﺣﻣد ﺷﺎه ﻣﺳﻌود« ﮐﮫ در زﻣﺎن ﺟﻣﮭورﯾت » ﺳردار ﻣﺣﻣد داود« ﺑﺎ ﯾﺎران و ھﻣﮕﺎﻣﺎن ﺧود ﭼون
»رﺑﺎﻧﯽ و ﺣﮑﻣﺗﯾﺎر« ﺑﮫ ﺣرﯾم آی اس آی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﭘﻧﺎھﻧده ﮔردﯾد ،آﻣوﺧت ﮐﮫ اﯾن ﻋﻣل ﻣزاﯾﺎی زﯾﺎدی
دارد ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﮐﮫ واﺑﺳﺗﮕﯽ ھﺎی وی ﺗﺎ دم ﻣرگ ﺑﮫ ﻣؤﺳﺳﺎت اﺳﺗﺧﺑﺎراﺗﯽ ﮔوﻧﺎﮔون ﺷرق و ﻏرب ﮐﮫ
ﺑﻌد ﺗر ﺻورت ﮔرﻓت ،از ﻣﺳﻌود ﯾﮏ ﺷﺧﺻﯾت ﭼﻧد ﺑﻌدی ﻣرﻣوز و اﻧﻌطﺎف ﭘذﯾر ﺳﺎﺧت.
در ﻋﻣل ،در ھﯾﭻ ﺻﻔﺣﮫ ای از ﺗﺄرﯾﺦ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ در ﻗرون ﻣﺗﻣﺎدی ﻣﻣﻠو از ﺟﺎﻧﺑﺎزی ھﺎی ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎن
و ﺷﺟﺎﻋت ﺳر ﺳﭘردﮔﺎن راه ﺻﯾﺎﻧت و آزادی وطن ﺑوده اﺳت ،ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺳراغ ﻧﻣود ﮐﮫ ﯾﮏ ﺟﻧﮓ
»اﺣﻣد ﺷﺎه ﻣﺳﻌود« را ﺑﺎ ﻗوای اﺷﻐﺎﻟﮕر ﺷوروی ﺑﺎ ﺗﻔﺻﯾل و زواﯾﺎی آن ﺛﺑت ﻧﻣوده ﺑﺎﺷد ،ﻣﮕر ﺟﻧﮓ
ھﺎی ﮐوﭼﮏ » «١ﺳﺎﺧﺗﮕﯽ را ﮐﮫ در ھﻣﺎن وادی ھﺎی اطراف ﺻﺣﻧﮫ ﺳﺎزی ﻣﯾﮕردﯾد وﺧﺎک ﺑﮫ ﭼﺷم
ﻣردم ﻣظﻠوم وطن ﻣﯾزد .ﺑرﻋﮑس ﻧﺎﻣﺑرده ﺑﺻورت وﺳﯾﻊ ﻧظر ﺑﮫ ﭘروﺗوﮐوﻟﯽ در ﺳﺎل » ١٩٨٨ﻣﺎدۀ
ھﻔﺗم« ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷوروی اﻣﺿﺎء ﻧﻣود ،ھﻣﮫ ﻣﺟﺎھدﯾن ﻣﻧطﻘوی و ﻧواﺣﯽ ﺳﺎﻟﻧﮓ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل روﺳﮭﺎ
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ﻣﻘﺎوﻣت ﻣﯽ ﻧﻣودﻧد ،ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﻗوای زﻣﯾﻧﯽ ﺷوروی ﻗﻠﻊ و ﻗﻣﻊ ﻧﻣود! اﻟﺑﺗﮫ اﺗﺣﺎد ﺷوروی از ﮐﻣﮏ ھﺎی
ارزﺷﻣﻧد »ﻣﺳﻌود« ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ ﺣﻔظ ﺳﺎﻟﻧﮓ ھﺎ ﺑرای ﻗوای زﻣﯾﻧﯽ و ﻣراﻗﺑت از ﭘﯾپ ﻟﯾﻧﯽ ﮐﮫ از ﺷﻣﺎل ﺗﺎ
ﻣﯾدان ﺑﮕرام ﮐﺷﯾده ﺷده ﺑود ،ﻧﮭﺎﯾت اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣود و در ﻧﺗﯾﺟﮫ اردوی ﻗوای اﺷﻐﺎﻟﮕر ﻧﻣﺑر  40ﺑﮫ
ﺳرﮐردﮔﯽ ﺟﻧرال »ﮔروﻣوف« ھﻣﯾﺷﮫ از ھﻣﮑﺎری ھﺎی »اﺣﻣد ﺷﺎه ﻣﺳﻌود« ﺳﭘﺎس ﮔزارﺑود ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ
در ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ای ﺑﺎ اﺧﺑﺎر ﺳﭘوﺗﻧﯾﮏ » «٢ﺣﻘﯾﻘت ﺑزرﮔﯽ را اﻓﺷﺎء ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت.
ﺑﻌد از آﻏﺎز ﻗرن  ٢١ﻣﯾﻼدی و ﺧﺗم ﺟﻧﮓ ﺳرد طوﻻﻧﯽ ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﻌﺗﺑری ﻣﺎﻧﻧد آرﺷﯾف ھﺎی
»ﺳﯽ آی ای و وزارت ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی دﻓﺎع و ﺧﺎرﺟﮥ اﻣرﯾﮑﺎ« ،ﺑﻠﮑﮫ وزارت ﺧﺎرﺟﮫ و »دﻓﺎع روﺳﯾﮫ و
ﻣﻧﺎﺑﻊ ﮐﯽ ﺟﯽ ﺑﯽ« ھﻣﭼﻧﺎن ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﺟﻧﮓ و ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮔوﻧﺎﮔون ﺟﻧﮓ ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را اﻓﺷﺎء
ﻧﻣوده و ﺑﮫ دﺳﺗرس ھﻣﮕﺎن ﻗرار دادﻧد .ھﻣﺎن ﺑود ﮐﮫ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﺑﯾﺷﻣﺎر داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺗﻌداد زﯾﺎدی
آﺛﺎر و ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی ﻣﺳﺗﻧد اﯾن ﺣوادث ﺧوﻧﯾن را ﺑﺎ ﻣﻌرﻓﯽ دﺳت اﻧدرﮐﺎران آن ﺑروز دادﻧد .ﺣﺗﯽ در
ھﻣﯾن اﻣرﯾﮑﺎ ﻣﯾﺷود ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ وزارت ﺧﺎرﺟﮫ رﻓت و از ﻣﻌﻠوﻣﺎت آن وﻗت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻋﮑس ﮔرﻓت.
در ﻣورد ﻗوﻣﺎﻧداﻧﯽ » اﺣﻣد ﺷﺎه ﻣﺳﻌود« در ﻋﺻر ﺧوﻧﯾن و ﻧﺎﮐﺎم »ﺑرھﺎن اﻟدﯾن رﺑﺎﻧﯽ« ،ﺟﻧﮓ ھﺎی
داﺧﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﺷﮭر ﮐﺎﺑل را ﺑﮫ ﻣﺧروﺑﮫ ای وﺣﺷﺗﻧﺎک ﺗﺑدﯾل ﻧﻣود ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﺎت ۶۵٠٠٠
ﺑﯾﮕﻧﺎه اھﺎﻟﯽ ﭘﺎﯾﺗﺧت ،ﯾﮏ دوران دھﺷت و ﺟﻧﺎﯾﺎت اﺑﺗﮑﺎری و ﻓﺟﯾﻊ ﺑﺷری ای ھﻣوطن ﺑر ھﻣوطن ﺑﮫ
وﻗوع ﭘﯾوﺳت .اﯾن ﻗوﻣﺎﻧدان ﺑﯾرﺣم و ﺟﺎه طﻠب ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺻﻠﺢ و اﻣﻧﯾت را ﺑرﻗرار ﻧﻧﻣود ،ﺑﻠﮑﮫ در ﭘﮭﻠوی
دﯾﮕر ﮔروپ ھﺎی ﺳﻔﺎک ﺟﮭﺎدی طوری ﭘﯾﺷﮕﺎم و ﯾﮑﮫ ﺗﺎز ﮔردﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ در دﺳت داﺷﺗن ﺳﻼح ﺛﻘﯾﻠﮫ و
ﺧﻔﯾﻔﮫ و راﮐت ھﺎی ﻧﮭﺎﯾت آﺗﺷﯾن ﺑرای ﺗﺻرف ﻗدرت ،ﺑﮫ ﺳراغ دﯾﮕر ﮔـروه ھﺎی ﺟﻧﮕﯽ ،ﻣﺧﺻـوﺻﺎ ً
»ﮔﻠﺑدﯾن ﺣﮑﻣﺗﯾﺎر« رﻓت و ھردو ﺷﮭر ﮐﺎﺑل را ﻧﺎﺟواﻧﻣرداﻧﮫ ،ددﻣﻧﺷﺎﻧﮫ و ﺳﺑﻌﺎﻧﮫ ﺑﮫ راﮐت ﺑﺳﺗﻧد.
ﺑﯾﺎن ﺣوادث و ﺟﻧﺎﯾﺎت اﯾن ﻓرزﻧد ﻧﺎﺧﻠف اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑر ﻣردم ﻣظﻠوم آن ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﻗﯾﺳت از ﺻﻔﺣﺎت
ﺗﺎرﯾﮏ و ﺧوﻧﯾن آن ﻣﺣو ﻧﻣﯽ ﺷود .ھﯾﮭﺎت!!

ﺗﺻوﯾری از ﯾﮑﯽ از ﻓﺟﺎﯾﻊ اﺣﻣد ﺷﺎه ﻣﺳﻌود  -ﺻﺣﻧﮫ ای از ﻗﺗل ﻋﺎم ﺧوﻧﯾن اﻓﺷﺎر
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درﯾن ﻋﺻر ﺧون و آﺗش » «١٩٩۶-١٩٩٢ﻧظر ﺑﮫ راﭘور »ﮐﻣﯾﺗﮥ ﻧظﺎرت ﺑر ﺣﻘوق ﺑﺷر« ﺟزﺋﯽ از
ﺗﺷﮑﯾﻼت » «٣ﺧﯾرﯾﮥ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ،ﮐﺷﺗﺎر اﻋظﻣﯽ ﺷﮭرﯾﺎن ﮐﺎﺑل در ھﻣﺎن ﺳﺎل اول ھﺟوم
ﺗﻧظﯾم ھﺎی ﺟﮭﺎدی ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺗﺧت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد؛ ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ در ١١ﻓروری ﺳﺎل  ١٩٩٣ﺣﺎدﺛﮥ
ﻓﺟﯾﻊ و ﺑﯽ ﻣﺎﻧﻧد »ﻗﺗل ﻋﺎم اﻓﺷﺎر« ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗوﻣﺎﻧداﻧﯽ و طرح ﻧظﺎﻣﯽ ﺧود »اﺣﻣد ﺷﺎه ﻣﺳﻌود«
ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﻣﯾﮕردد ،ﯾﮑﯽ از ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺗراژﯾدی ھﺎی ﺑﺷری را رﻗم ﻣﯾزﻧد ﮐﮫ دﻗﯾﻘﺎ ً از ﺟﺎﻧب ﻣﻧﺎﺑﻊ
ﺧﯾرﯾﮥ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺛﺑت ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯾﮕردد .درﯾن ﺣﺎدﺛﮥ ﻣرﮔﺑﺎر ،در ﻧﯾﻣﮫ ﺷب ﺗوپ ﺧﺎﻧﮥ »ﻣﺳﻌود« از ﺑﺎﻻی
»ﮐوه آﺳﻣﺎﯾﯽ« ﺷﮭر ھﺎی ﻣﺗﻌددی در ﻏرب ﮐﺎﺑل ،ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ اﻓﺷﺎر را زﯾر ﻓﯾر ﻣﯽ ﮔﯾرد و ھزاران زن،
ﻣرد و ﮐودک را ﺑﮫ ﺧون و آﺗش ﻏرق ﻣﯾﺳﺎزد و ﺑﻌد از ﮐﺷﺗﺎر ﻓﺟﯾﻊ ﺑﮫ رﺿﺎﺋﯾت وی ،ﻋﺳﺎﮐر ﺟﻧﮓ
ﺑﮫ داﺧل ﺣرﯾم ﻣردم ﺑﯽ دﻓﺎع و ﻣظﻠوم داﺧل ﻣﯾﮕردﻧد.....
از اﺳﻧﺎد و ﻣدارک ﺑﯾﺷﻣﺎر اﻓﺷﺎر ﻋﮑس ھﺎ و وﯾدﯾو ھﺎﯾﯽ ھم ھﺳت ﮐﮫ ﺗﻌدادی از ﭼﮭره ھﺎی آﺷﻧﺎ
ﻋﺎﻣﻼن اﯾن ﺟﻧﺎﯾت ﺑﺷری را در ﮐﻧﺎر »ﻣﺳﻌود« اﻓﺷﺎء ﻣﯾﺳﺎزد و ھﻣﺎﻧطورﯾﮑﮫ ذﮐر ﺷد ،ھﻣﮫ ﺑدون
ﻣﺟﺎزات و ﺑﺎزﺧواﺳت ،ﺑﻌد از ﺳﻘوط طﺎﻟﺑﺎن دوﺑﺎره ﺑر ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻧد دوﻟت و ﺑﮫ ﮐﻣﮏ »ﺣﺎﻣد ﮐرزی«
ﻋز ﺗﻘرر ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد ،از ﻗﺑﯾل » ﻓﮭﯾم ،ﻗﺎﻧوﻧﯽ ،ﻋﺑدﷲ ،ﺑﺳم ﷲ ﺧﺎن و ﺗﻌداد دﯾﮕر«.
اﯾﻧﮭم ﺷﻣﮫ ای از ﺟﻧﺎﯾﺎت ﯾﮑﯽ از ﭼﮭره ھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﺑﺎ دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی اﺳﺗﺧﺑﺎراﺗﯽ
ﻏرب و ﺷرق ﺑﺳﺗﮕﯽ و ارﺗﺑﺎط ﺗﻧﮕﺎﺗﻧﮓ داﺷت.
ﺑﺎ ھﺟوم طﺎﻟﺑﺎن ﻋﮭد ﺣﺟر ﮐﮫ ﺑﺎ ھﯾﭻ ﻧوع اﺳﻠﺣﮥ ﺛﻘﯾﻠﮫ و ﺗﺎﻧﮏ و طﯾﺎره ﻣﺟﮭز ﻧﺑودﻧد» ،اﺣﻣدﺷﺎه
ﻣﺳﻌود« ﻣﻧﺣﯾث ﻗوﻣﺎﻧدان ﻗوای دوﻟت ﻧﺎﮐﺎم »ﺑرھﺎن اﻟدﯾن رﺑﺎﻧﯽ« ﺑﺎ ﮔروه و ﮔروپ ﺧوﯾش ،ﺗﻌدادی
ﭘﺎ ﺑرھﻧﮫ و ﺗﻌدادی ﺑﺎ ﭘﺷﺗﺎرۀ ﻣﺣﺗوﯾﺎت ﻧﻘدی ﺑﺎﻧﮏ ھﺎی دوﻟﺗﯽ ﺑﮫ طرف ﺷﻣﺎل ﻓرار ﻧﻣودﻧد و
اﺻطﻼﺣﺎت ﻧﺎ ﻣﻔﮭوم »ﺟﮭﺎد و ﻣﻘﺎوﻣت« ﺑﮫ ﺑﺎد ھوا رﻓت .اﻟﺑﺗﮫ ارﺗﺑﺎطﺎت »ﻣﺳﻌود« و ﮔروه ﻓراری
وی ﺑﺎ ﺗﮑﯾﮫ ﺑﮫ دوﻟت روﺳﯾﮫ »ﺗﺎ دم ﻣرگ« ﭘﺎ ﺑرﺟﺎ ﺑوده و رﻓت و آﻣد ﺑﺎ ھﯾﻠﯽ ﮐوﭘﺗر از ﺧواﺟﮫ ﺑﮭﺎء
اﻟدﯾن ﺑﮫ ﺗﺎﺟﮑﺳﺗﺎن و ﮐوﻻب ﻣﺎﻧﻧد ﺧﺎﻧﮥ ﺧﺎﻟﮫ ﺑرﻗرار!
ﺣﺎل ﻣﯾروﯾم ﺑﮫ ﺳطوری ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮥ ﺧﺑری از ﺟﺎﻧب ﯾﮑﯽ از ﺣﺎﻣﯾﺎن »اﺣﻣد ﺷﺎه ﻣﺳﻌود« در ﻣورد
ﻓﯾﺻﻠﮥ ﺑﻠدﯾﮥ ﭘﺎرﯾس در ﻣطﺑوﻋﺎت اﻧﺗرﻧﺗﯽ ﺗﺣرﯾر ﮔﺷﺗﮫ اﺳت:
"ﺷورای ﺷﮭرداری ﭘﺎرﯾس ﺑﺎ اﮐﺛرﯾت آراء ﻓﯾﺻﻠﮫ ﻧﻣوده ﺗﺎ ﻧﺷﺎﻧﯽ را در ﻧﺎﺣﯾﮫ  ٨اﯾن ﺷﮭر ﺑرای ﯾﺎدﺑود
از ﺷﮭﯾد اﺣﻣدﺷﺎه ﻣﺳﻌود ،ﻗﮭرﻣﺎن ﻣﻠﯽ ﮐﺷور ﻧﺻب ﻧﻣﺎﯾد .اﯾن اﻗدام ﺑﮫ ﭘﺎس ﻣﺑﺎرزات آزادیﺧواھﺎﻧﮫ
و ﺻﻠﺢﺟوﯾﺎﻧﮫی ﻗﮭرﻣﺎن ﻣﻠﯽ و ﺣرﻣت ﮔذاﺷﺗن ﺑﮫ اﻧدﯾﺷﮫھﺎی آزادیﺑﺧش او ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت"
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اوﻻً ﻟطﻔﺎ ً ﺑﺎ اﺻول ﺗﻔرﻗﮫ طﻠﺑﯽ در ﻣورد ﻋدم اﺳﺗﻌﻣﺎل اﺻطﻼﺣﺎت و اﺳﻣﺎی »ﺧﺎص و ﻗﺎﻧوﻧﯽ«
دوﻟﺗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧظر ﺑﯾﻧدازﯾد ﮐﮫ رﯾﺎﺳت ﺑﻠدﯾﮫ و »ﺷﺎرواﻟﯽ« را ﺑﺎ اﯾراﻧﯽ ﺳﺎزی » ﺷﮭر داری« ﻣﯽ
ﻧوﯾﺳﻧد ،ﭼون ﺑﮫ ﻟﺳﺎن رﺳﻣﯽ دوم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت .ﺛﺎﻧﯾﺎ ً ادﻋﺎی وی اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻗدرﻣﻧدی ﺑﮫ ﺧﺎطر
» ﻣﺑﺎرزات آزادی ﺧواھﺎﻧﮫ و ﺻﻠﺢ ﺟوﯾﺎﻧﮥ اﺣﻣد ﺷﺎه ﻣﺳﻌود« ﺑوده اﺳت.
 -١در ﻣورد ﻣﺑﺎرزات آزادی ﺧواھﺎﻧﮥ »اﺣﻣد ﺷﺎه ﻣﺳﻌود« ﺗﮑرارا ً ﻋرض ﻣﯾﮕردد ﮐﮫ ﻟطﻔﺎ ً ﺑﮫ ﺣﮑم
ﺗﺄرﯾﺦ داﺳﺗﺎن ﯾﮏ ﺟﻧﮓ ﯾﺎ ﻣﺣﺎرﺑﮥ ﻣﺳﻌود را ﺑﺎ ﻋﺳﺎﮐر ﺷوروی و ﺗﻠﻔﺎت طرﻓﯾن ،ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﻧطﻘﮥ آﻧرا
در ﻋﺻر اﺷﻐﺎل وطن ﺑﯾﺎن ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﺑرﻋﮑس ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮥ ﺟﻧرال »ﮔروﻣوف« آﻣر ﻗوای اﺷﻐﺎﻟﮕر:
"اﮔر ﻣﺳﻌود از ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﭘﻧﺟﺷﯾر ﺑر ﻗوای اﺗﺣﺎد ﺷوروی ﺳﻧﮓ ﭘرﺗﺎب ﻣﯾﮑرد ﯾﺎ ﭘﺎﯾپ ﻟﯾن ﮔﺎز را
ﻣﻧﻔﺟر ﻣﯾﻧﻣود ،ﺻدﻣﮥ ﺳﺧﺗﯽ ﺑر ﻗوای زﻣﯾﻧﯽ ﻣذﮐور وارد ﻣﯾﮑرد ﮐﮫ ﻧﮑرد"!
اﻟﺑﺗﮫ ھﻣﮑﺎری و ھﻣﮕﺎﻣﯽ ﻣﺳﻌود ﺑﺎ اﻣﺿﺎی ﭘروﺗوﮐول ھﺎ ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﻗرار داد ھﺎی »ﺧﻧﺟﺎن و ﺟﺑل
ﺳراج« ﺑﺎ ﻗوای اﺷﻐﺎﻟﮕر ﺷوروی اظﮭر ﻣن اﻟﺷﻣس اﺳت ﮐﮫ ھﺳت!!
 -٢در ﻣورد اﻗداﻣﺎت »ﺻﻠﺢ ﺟوﯾﺎﻧﮥ ﻣﺳﻌود« ﺑﺎزھم ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺳراغ ﺻﻔﺣﺎت و ﺣﮑم ﺗﺎرﯾﺦ رﻓت ،ﻣﻌﻠوم
ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﮐدام ﺗﻼش و ﻧﺗﯾﺟﮥ ﺻﻠﺢ آﻣﯾز ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐﺎر رواﯾﯽ ھﺎی وی ﺛﺑت ﮔردﯾده اﺳت؟! ﭼﻧد

ﺳطری از ﻗرار داد ﻣﺳﻌود ﺑﺎ ﺷوروی را در ﺳﺎل  ١٩٨٨ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻓرﻣﺎﯾﯾد :ﻣﻌﺎھدۀ ﻣﺧﻔﯽ ﺑﯾن اﺣﻣد
ﺷﺎه ﻣﺳﻌود و ﻗوای اﺷﻐﺎﻟﮕر ۴٠ﺷوروی در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن:

ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺧﻠق ﺣﺳن ﻧﯾت ﺑﯾن رھﺑری ﻗوای ﺷوروی و ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن ﻣﺳﻠﺢ ﭘﻧﺟﺷﯾر و ﺑﮫ آرزوی ﺗﺣﻛﯾم
ﺻﻠﺢ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،طرﻓﯾن ﻋﺎﻗدﯾن ﺑﺎ ﻧﯾﺎت ﻧﯾك و ﭘذﯾرش وﺟﺎﯾب ذﯾل اﯾن ﻣﻌﺎھده را اﻣﺿﺎ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد .
ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾﯾد ﮐﮫ در ﻗرار داد ﻣﺧﻔﯽ ﺑﺎ »ﺑورﯾس ﮔروﻣوف« آﻣر ﻗوای اﺷﻐﺎﻟﮕر از ﺻﻠﺢ»؟!«
اﺳم ﺑرده ﺷده اﺳت!
وﻟﯽ اﮔر ﻣﻧظور اﻗدام و ﭘﻼن ﮔزاری » ﻗﺗل ﻋﺎم اﻓﺷﺎر« و ﮐﺷﺗﺎر ﺑﯾﺷﺗر از ﺷش ھزار ھﻣوطن ﺧﻔﺗﮫ
در ﺧواب ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻠﺢ ﻣﺗﻌﻠق ﻧﺑوده و از ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺑﯾدرﯾﻎ ﺑﺷری ﺛﺑت ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮭﺎن ﺷﻣرده ﻣﯾﺷود!
ﺷﺎﯾد ﻣﻧظور ،ﺗﺧرﯾب ﭘﻼن ﺻﻠﺢ »ﻣﻠل ﻣﺗﺣد« ﮐﮫ ﺑﻌد از ﺧروج و ﺷﮑﺳت ﺧﻔﺗﺑﺎر ﺷوروی از ﺟﺎﻧب
»رﺑﺎﻧﯽ  -ﻣﺳﻌود« ﺻورت ﮔرﻓت و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺗﺎ اﻣروز در درﯾﺎی ﺧون و آﺗش ﻏرق ﻧﻣود ،ﺑﺎﺷد؟!
ﻓراﻧﺳوﯾﺎن ،ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﮔروه ﭼپ ﮔراﯾﺎن آن ھﻣﯾﺷﮫ ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ ﺑﮫ ھم ﻓﮑران ﺧوﯾش در ﺟﮭﺎن داﺷﺗﮫ اﻧد،
ﺑﻌد از ﺷﮑﺳت ﺷوروی و اﺋﺗﻼف ﺷورای ﻧظﺎر و ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺣزب ﭘرﭼم ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ » اﺣﻣد ﺷﺎه ﻣﺳﻌود«
از ﻣﺟﺎزات ﻣﻌﺎف ﺷده و ﺗﻌداد زﯾﺎدی ﺣﺎﯾز ﭘﺎﺳﭘورت ﺧروﺟﯽ و ﻓرار ﺑﮫ طرف ﻏرب ﮔردﯾدﻧد،
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ﻓراﻧﺳﮫ ﺗﻣﺎﯾل ﺧﺎﺻﯽ ﺑﮫ اﯾن ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﻧﺷﺎن داد؛ ﺣﺗﯽ ﺑﻌد از ﺳﻘوط دوﻟت رﺑﺎﻧﯽ و ﻓرار از ﺣﺿور
طﺎﻟﺑﺎن ﺑﮫ طرف ﺑدﺧﺷﺎن ،ﻓراﻧﺳﮫ از ﻣﺳﻌود در ﭘﺎرﯾس ﭘذﯾراﯾﯽ ﻧﻣود .اﯾن ھﻣﺎن ﺳﻔرﯾﺳت در ﺳﺎل
 ٢٠٠١ﮐﮫ » ﮔورﺑﮫ ﭼوف« رھﺑر ﺷوروی از ھﻣﮑﺎری ﻣﺳﻌود ﻣﻧﺣﯾث دوﺳت آﻧدوﻟت در ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ
ﺑﺎ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﻟﻧدن ،ﻗدر داﻧﯽ ﻧﻣود و ﻣﺳﻌود در ﺑراﺑر ﺳوأل ﺧﺑرﻧﮕﺎران در زﻣﯾﻧﮫ ،ﺑﮫ اﻏﻣﺎض ﭘﻧﺎه
ﺑرد .ﯾﺎ ﷲ!!
وﻟﯽ اﮔر ﺑﯾطرﻓﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺻر اﺷﻐﺎل و ﺗﻧظﯾم ھﺎ ﮐﮫ ﻣﺟﻣوﻋﺎ ً  ١٧ﺳﺎل ﻣﯾﺷود دﻗت ﺷود،
اﯾن دوره ھﺎ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻋﺻر »ﺟﻧﮓ ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن« از ﺧود ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻔﺻل و ﻣﺳﺗﻧد و ﻣﺳﺗدﻟﯽ ﺑر ﺟﺎی
ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده اﻧد ﮐﮫ ﻧﻘش ﺻد ھﺎ ﮐﺗﺎب و ھزاران رﺳﺎﻟﮫ از ﭼﺷم دﯾد ھﺎی ﺷﮭود ﻋﯾﻧﯽ ﺗﺎ راﭘور ھﺎی
ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﻌﺗﺑر ﮔردﯾده اﺳت .ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ھر آن ﺳﯾﺎﺳت ﻣﻣﺎﻟﮏ و ﺳﯾﺎﺳت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺧﺎﯾن را ﻗﮭرﻣﺎن و ﯾﺎ ﺑر
ﻋﮑس ﻣﯽ ﺳﺎزد .در ﻣورد رواﺑط »اﺣﻣد ﺷﺎه ﻣﺳﻌود« ﺑﺎ ﻣﻣﺎﻟﮏ ﻣﺧﺗﻠﻔﮫ ،ﺑدون ﺷﮏ وی ﺑﺎ ﻗدرﺗﻣﻧدان
در ﮐﺷور ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﭘوﻟﻧد و ﻓراﻧﺳﮫ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺧﻔﯾﺎﻧﮫ و ﻣﮭﻣﯽ را در زﻣﯾﻧﮥ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻗﯾﻣﺗداری
ﭼون زﻣرد ﻧﺎب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻻﺟورد ﺑﯾﻧظﯾر ﮐﺷور ﺑﮫ ﻋﻣل ﻣﯽ آورد .وﯾدﯾوﯾﯽ ﮐﮫ در روز ١١
ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  ٢٠٠١در ﺗﻠوﯾزﯾون ھﺎی اﻣرﯾﮑﺎ ﻧﻣﺎﯾش داده ﺷد ،اﯾن ادﻋﺎ را ﺗﺛﺑﯾت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
در ﻣورد ﻗدرﻣﻧدی ﺑﻠدﯾﮥ ﭘﺎرﯾس از ﺷﺧﺻﯾت ﻏﯾر ﻣﻠﯽ ای ﭼون »اﺣﻣد ﺷﺎه ﻣﺳﻌود« ،در ﭘﮭﻠوی
ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت و ﻓﺷﺎر ﭼﭘﮕراﯾﺎن ﻓراﻧﺳﮫ ،ﻧﺑﺎﯾد ﻧﻔوذ آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﮫ از ﻣﺳﻌود ﺑﺎ ﺑﺧﺷش ھﺎﯾﯽ از ﺳﻧﮓ ھﺎی
ﻗﯾﻣﺗدار ﻣﻠت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑﮭره ﻣﻧد ﮔﺷﺗﮫ اﻧد ﺑر ﻣردم اﺣﺳﺎﺳﺎﺗﯽ ﻓراﻧﺳﮫ ،ﻓراﻣوش ﻧﻣود .اﻟﺑﺗﮫ ﺳﯾﺎﺳت
اﻣروز در ﻣورد اﺣﺗﻣﺎل ﻧﻔوذ رﺳﻣﯽ طﺎﻟﺑﺎن در ادارۀ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺑﯾزاری دوﻟت ﻓراﻧﺳﮫ ازﯾن ﻣﻌﺿﻠﮫ
را ھم ﻧﺑﺎﯾد از ﯾﺎد ﺑرد .ﺣﺗﻣﺎ ً ﺑﯾﺎد دارﯾم ﮐﮫ اﯾن ﺳﯾﺎﺳت ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓﺷﺎر ﻏرب و اﻣرﯾﮑﺎ ،ﺑﺎ ﻣوﺟودﯾت
ﺣﻘﺎﯾق ﻣﺑرھن ﺣﯾﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ »اﺣﻣد ﺷﺎه ﻣﺳﻌود« و ھﻣﮕﺎﻣﯽ وی ﺑﺎ دوﻟت اﺗﺣﺎد ﺷوروی و ﮐﺷﺗﺎر ھﺎ
و ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺟﻧﮓ ھﺎی ﮐﺎﺑل» ،ﺣﺎﻣد ﮐرزی« ﺑﺎ ﺧﺎک زدن ﺑر ﭼﺷم ﻣﻠت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻟﻘب »ﻗﮭرﻣﺎن
ﻣﻠﯽ« را ﮐﮫ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﻣردم ﻣﺟﺎھد ﮐﺷور ﺑود ،ﻏﺻب و ﺑر ﻣﺳﻌود ﮔذاﺷت!
ﻧوت:
 -١در ﻣﺎورای اﯾن ﻗﻠﻣرو ،ﻗوای ﺷوروی و ﻗوای ﻣﺳﻠﺢ ﭘﻧﺟﺷﯾر ﺣق دارﻧد ﺗﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧظﺎﻣﯽ را ﻋﻠﯾﮫ ﺳﺎﺋر ﮔروه
ھﺎی ﻣﺳﻠﺢ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ دﯾﮕر ﺗﻧظﯾم ھﺎی ﻣﺟﺎھدﯾن ﺑﮫ راه اﻧداﺧﺗﮫ و اﯾﺷﺎن را ﻣﺣو ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﺧﺻوﺻﺎ ً ﮔروه ھﺎﺋﯽ ﻛﮫ
ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧظﺎﻣﯽ را ﻋﻠﯾﮫ ھر دو ﺟﺎﻧب ﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﻣﺗوﻗف ﻧﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد » .ﻣﺎدۀ ھﻔﺗم ﻗرار داد ﻣﺳﻌود ﺑﺎ ﺷوروی«.
 - ٢ﻟﯾﻧﮏ ﻣﺿﻣون ﻣﺻﺎﺣﺑﮥ » ﺑورﯾس ﮔروﻣوف« ﺑﺎ ﻧﺷرﯾﮥ ﺳﭘوﺗﻧﯾﮏ.
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راﭘور ﯾﮑﯽ از ﻓﺟﯾﻊ ﺗرﯾن ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺑﺷری ﮐﮫ ﻗﺗل ﻋﺎم اﻓﺷﺎر ﺑﺎﺷد ﺗﺣت ﻋﻧوان »دﺳﺗﺎن آﻏﺷﺗﮫ ﺑﺧون Blood -

 «Stained Handsﮐﻣﺳﯾون ﻧظﺎرت ﺑر ﺣﻘوق ﺑﺷر ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﮐﮫ ﺧﺑرﻧﮕﺎران آن در ﮐﺎﺑل ﻣوﺟود ﺑودﻧد.
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