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"احمد شاه مسعود خاين ملی"
وقتی  ١٢سال قبل رسالۀ کوچک "سال  ١٧۴٧باز تولد يک کشور کھن" را در پاسخ به ياوه سرائی ھای انسان جبون و
بزدلی که درعقب نام مستعار "چھره نما" ھويت اصلی خود را مخفی نموده بود ،نگاشتم در آنجا با صراحت کامل ابراز
داشتم که در کنار ساير عوامل و اين که دو افغان بر روی يک دسترخوان بدون دعوا نشسته نمی توانند ،عدم موجوديت
معيار ھا و سنجه ھای ارزشيی می باشد که بتوانند برمبنای آن امری را خوب و يا بد معرفی بدارند .يعنی چون محک و
ترازوئی عام قبول برای بررسی افعال و کردار انسانھا وجود ندارد ،به ھمين دليل ھر يک از شرکت کنندگان در يک
بحث واحد  ،با ھمان ارزش و معياری که خود به آن باور دارند به قضايا نگريسته  ،در نتيجه يا کسی را الی عرش اعال
باال می برند و يا ھم جايگاه فردی را پائينتر از "اسفل السافلين" ھرچند از لحاظ منطق ممکن ھم نباشد ،معرفی می
دارند .به ھمان اساس و در ھمان زمان از تمام آنھائی که در يک بحث اجتماعی می خواھند حصه بگيرند ،صميمانه
تقاضا نمودم تا قبل از آغاز به بحث با ديگران  ،خود و ديگران را به مشکل مواجه ساختن ،لطف نموده در گام نخست با
توحيد مفاھيم مورد بحث  ،اين را روشن بگردانند که در مورد چه چيزی می خواھند بحث نمايند و در ثانی قبل از
اصدار حکم برائت و يا مالمت فردی  ،معيار ھا و سنجه ھای ارزشی شان را با ھم توحيد نموده  ،به استناد به آن بدون
درنظرداشت حب و بغض دوست و دشمن  ،خوب را خوب و بد را بد بگويند.
شخصيت افراد و تعيين معيار ھای ارزشی
تا جائی که خود ،اين امر را تعقيب نموده ام با تأسف اين پيشنھاد در بررسی
ِ
قبل از صدور حکم در مورد آنھا ،کمتر از آنچه انتظار می رفت مورد استقبال قرار گرفت؛ در حدی که اگر بنويسم
افراد کمی حاضر شدند قبل از صدور حکم در مورد اين و يا آن  ،نخست معيار ھايشان را معرفی بدارند ،مطمئنا ً در
حق ھيچ کسی ظلمی روا نداشته ام .به ھمين اساس اينک که با در نظر داشت سند جديدی که از طرف يکی از
حکمداران ايران ارائه شده  ،می خواھم مجدداً به "خاين ملی احمد شاه مسعود" تأکيد بورزم به ناگزير جھت روشن شدن
قضيه و اين که اساسا ً خيانت ملی چه است ،نخست مشترکا ً با شما به "ويکی پديا" مراجعه نموده ،بعداً بحث ما را ادامه
می دھيم .در ويکی پديا -دانشنامۀ آزاد  -به ارتباط "خيانت" ملی چنين می خوانيم:
"بر پايۀ قوانين کشورھا ،به عدم وفاداری مجرمانۀ اشخاص نسبت به منافع ميھن خود ،خيانت بزرگ يا خيانت ملی گفته
میشود.
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شرکت کردن در جنگ عليه کشور خود ،کوشش در براندازی حکومت کشور ،جاسوسی در نيروھای نظامی کشور،
ديپلماتھا يا سرويسھای اطالعاتی کشور برای نيروھای بيگانه و سوءقصد به رھبر يا رئيس کشور از جمله موارد
خيانت بزرگ به شمار میآيد.
خيانت بزرگ از جرايم سنگين بهشمار میآيد و کيفر آن در بسياری کشورھا مرگ است.
برای موارد و مصاديق خيانت بزرگ در قوانين اساسی و کيفری ھر کشور موارد جداگانه يا مختلفی درج شده است.
در قانون اساسی افغانستان]ويرايش[
قانون جرايم افغانستان عليه امنيت داخلی و خارجی ،خيانت به وطن را خيانت ملی قلمداد کرده و گفتهاست :اعمال
عمدی تبعۀ جمھوری اسالمی افغانستان عليه حق حاکميت مردمی ،صيانت ،تماميت ارضی ،استقالل و امنيت ملی و
قابليت دفاعی کشور میباشد که عبارت است از :پيوستن به دشمن ،فعاليت مسلحانه عليه حاکميت مردمی ،جاسوسی،
تسليمی نيروھا ،واگذاری سالح ،تخنيک محاربوی ،استحکامات و ساير وسايل پيشبرد جنگ ،در اختيار گذاشتن
معلومات حاوی اسرار دولتی و نظامی به کشورھا يا سازمانھا و يا گروهھای ضد دولتی ،تشريک مساعی و ھمکاری
با کشورھای خارجی يا سازمانھا يا گروهھای ضد دولتی در اجرای فعاليت خصمانه شان عليه جمھوری اسالمی
افغانستان توطئه به منظور کسب قدرت دولتی ،مرتکب جرم خيانت به وطن به جزای حبس دوام يا اعدام و مصادره
][ ١

دارائی محکوم میگردد.

ھمچنين در قانون اساسی افغانستان آمده است» :اگرانتخابات به تعويق انداخته شود ،و رئيس جمھور به کار خود ادامه
دھد ،اين به معنی کسب قدرت ازطريق غيرقانونی تلقی شده ،مطابق به مادهٔ دوم قانون جرايم عليه امنيت داخلی و
خارجی ،خيانت ملی به حساب میآيد«.

][ ٢

منابع]ويرايش[


ويکیپديای انگليسی.

 .١پرش به باال ↑ ھفتهنامه مشارکت ملی ،بازديد :اپريل .٢٠٠٩
 .٢پرش به باال ↑ جبھه ملی ،بر سر دوراھی ،بازديد :اپريل .٢٠٠٩
****
از ويکیپديا ،دانشنامهٔ آزاد
پرش به :ناوبری ،جست و جو

برای ديگر کاربردھا ،خيانت )ابھامزدائی( را ببينيد.
»خائن« به اينجا تغييرمسير دارد .برای ديگر کاربردھا ،خائن )ابھامزدائی( را ببينيد.
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در قانون ،خيانت داللت بر جرمھائی دارد که عليه حاکميت يا ملتی رخ میدھد .به صورت تاريخی خيانت عليه حاکم يا
پادشاه خيانت ملی ناميده شده است .و به کسی که عمل خيانت از وی سرزده ،خائن اطالق میگردد .خيانت به کشور
عبارت است از سوء قصد به ضد امنيت کشور به وسيلهٔ ايجاد ارتباط با کشور ديگری که دارای سلطه و استقالل است.
بايد توجه داشت که مبنای جرم بودن اين عمل در حقيقت پيمانشکنی ،بیوفائی ،و زير پای گذاشتن حقی است که يک
کشور و دولت به عھدۀ شھروندان خود دارد] .[١در واقع تعريف ديگری از خيانت عبارت است از سوء استفاده از
اعتماد شخص يا يک گروه و انجام عملی که آنھا را از لحاظ مادی يا معنوی متضرر سازد.
خون« به معنای مخالفت با حق و پيمان در پنھانی است.
خيانت در لغت مشتق از » َ َ

][ ٢

اھل لغت خيانت را از جمله

مخالفت با حق از طريق نقض عھد مخفيانه معنا کردهاند .ولتر خالی کردن خزانه ،افشای اسرار ،تحويل دوست به خصم
يا افشای محل او به دشمن را به خائن نسبت میدھد.
از ديد حکومتگران ،خيانت فعل عمدی يک فرد يا گروھی است که منافع يک قدرت بيگانه را در زمان صلح يا جنگ به
زيان ميھن خويش تأمين ،و ّ
امنيت کشور و نظام حکومتی را به مخاطره اندازد و مھمترين مصاديق آن ھمکاری با دولت
خارجی و ِگرا دادن به بيگانه است .ميالن کوندرا ،در کتاب »ھنر رمان« میگويد» :خيانت از صف خارج شدن و به
سوی نامعلوم رفتن است.
خيانت در زمينهھای متفاوت به کار میرود اما در تمام آنھا ،يک کاربرد معين دارد :حذف و نابود کردن کسی که قرار
است خائن معرفی شود.
»خيانت« ،اگرچه در زندگی روزمره و در ادبيات )از جمله ادبيات دينی ،مثالً مورد يھودا( مطرح بوده ،اما کمتر
موضوع انديشه ورزی جدی قرار گرفته است .با توجه به سياليت مفھوم خيانت ،برای تثبيت آن بايستی به مفھوم
»قرارداد« رجوع کنيم .خيانت ھمواره زيرپاگذاشتن يک قرارداد است و در نھايت نظر به يک قرارداد است که نظر
نسبت به خيانت به آن را تعيين میکند .از اين زاويه ھم باز به يک مفھوم نسبی میرسيم .خائن به مفھوم پيمانشکن
است .مسأله اينجاست که پيمان به عنوان قراردادی جمعی و گروھی امری فرھنگی اجتماعی است و در نتيجه تاريخی.
بنابراين پيمانھا قراردادی ھستند و پيمانشکنی نيز امری قراردادی است و مفھوم آن به نسبت زمان و مکان تغيير
میکند .پيمانھا میتوانند برسر ارزشھائی خانوادگی ،سياسی ،اخالقی ،مذھبی ،ايدئولوژيک و غيره باشند .میتوانند
پيشرفته ،روا دار و به نفع حقوق و آزادی انسانھا باشند يا به عکس ،ارزشھائی تنگ نظرانه و واپسگرا را نمايندگی
کنند .قراردادھا حتی میتوانند ارزشھائی تحميلی و ناخواسته باشند و به زور و جبر ِاعمال شوند.
جستارھای وابسته]ويرايش[


خيانت ملی



خيانت عاطفی"

 ويراستاری و تکيه روی جمالت به رنگ سرخ از اين قلم است -موسوی-با در نظرداشت آن که تعريف خيانت ملی و در نتيجه مشخص ساختن "خاين ملی" طيفھای گوناگون و ابعاد مختلف
فعاليت اجتماعی انسانھا را در مسير حيات اجتماعی شان در بر می گيرد ،ما در اينجا آن بخشی را که در کشور ما در
طول تاريخ به مثابۀ خيانت ملی به رسميت شناخته شده و به ھمان اساس افرادی چون "شاه شجاع" و "ببرک کارمل" به
مثابۀ خاين ملی ثبت تاريخ شده اند ،به رنگ سرخ مشخص ساختيم ،يعنی احکام " ضد امنيت کشور به وسيلهٔ ايجاد
ارتباط با کشور ديگری که دارای سلطه و استقالل است ،.منافع يک قدرت بيگانه را در زمان صلح يا جنگ به زيان
ميھن خويش تأمين ،و مھمترين مصاديق آن ھمکاری با دولت خارجی و ِگرا دادن به بيگانه است ،به صراحت می رساند
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که رابطه گرفتن با يک کشور بيگانه به منظور استمداد و از آن جھت خود را به حاکميت رسانيدن ،تحت ھر عنوانی که
باشد ،خيانت ملی به شمار رفته ،مجری چنان عملی خاين ملی می باشد.
آنچه در اين ميان به نظر من خيلی ھا اھميت دارد ،عدم توجه به اين که متقاضی کمک و يا جويندۀ کمک چه کسی است
و خود را در چه مقامی می بيند ،بلکه عکس آن توجه کامل در ھمکاری و ھمسوئی با بيگانگان تبارز يافته است .به
ھمين دليل ھم است که ما به خود حق می دھيم تا "شاه شجاع" را "خاين ملی" بناميم" ،ببرک کارمل" را "خاين ملی"
بناميم .اگر غير از اين بود و شاخص اصلی استمداد از بيگانه مطرح نمی شد و به اصطالح واضع قانون حقانيت اين و
يا آن فرد را زير اين و يا آن بھانه به رسميت می شناخت ،واضح بود که ھم "شاه شجاع" می توانست از حکم تاريخ
فرار نمايد و ھم "ببرک کارمل".
به ھمين اساس ھم است که ما به خود حق می دھيم تا تمام زمامداران بعد از ھفت ثور  ١٣۵٧را که ھميشه جھت رسيدن
شان به حاکميت بر شانه ھای بيگانگان سوار ،خود را به قدرت رسانيده اند" ،خاين ملی" می دانيم حال می خواھد آن
فرد" ،ربانی" باشد يا "مال عمر" و يا ھم "کرزی" باشد و يا "اشرف غنی" محتوای حکم در مورد آنھا فرقی نمی کند.
خوانندگان نھايت عزيز!
حال که تا اينجا خود را رسانيده و يا "معيار و سنجۀ" خاصی را جھت تثبيت "خاين ملی" پذيرفتيم ،باز ھم توجه تان را
به اين متن جلب می نمايم:
نامهای مھم از سوی رھبری که مانع يک حمله نظامی شد

خبرگزاری ميزان در مطلبی به واکاوی سخنان علی ربيعی معاون وقت شورايعالی امنيت ملی از حادثۀ حملۀ طالبان به
کنسولگری ايران در افغانستان پرداخته است.
"روز عجيبی بود ".اين جملۀ  ٣کلمه ای توصيف »معاون وقت شورايعالی امنيت ملی « از روز حملۀ نيروھای طالبان
به کنسولگری ايران در افغانستان است .اين مقام امنيتی در يک برنامۀ تلويزيونی در پاسخ به سؤالی در ابتداء به بيان
جملۀ کوتاه باال بسنده کرد و ادامه داد" :نمیدانم چه ميزان مصلحت است اين مباحث باز شود".
»اشارۀ اين مقام سابق امنيتی به حادثۀ حملۀ طالبان به کنسولگری ايران در اگست سال )١٩٩٨مرداد]اسد[  (١٣٧٧بر
می گردد؛ در آن زمان نيروھای طالبان شھر مزار شريف )اين شھر شمالی افغانستان يکی از پايگاه ھای مورد حمايت
تھران بود( را به تصرف خود درآوردند .آنھا بالفاصله صدھا مرد و پسر ھزاره را علی الظاھر برای جلوگيری از
مقاومت فزايندۀ شان در برابر حکومت طالبان اعدام کردند .به عالوه ،آنھا به کنسولگری ايران در مزار شريف يورش
برده و ھشت ديپلمات و يک خبرنگار ايرانی را کشتند؛ اين اقدام ،جمھوری اسالمی را در آستانۀ جنگ با طالبان قرار
داد؛ جنگی که برخی از فعاالن سياسی دولت وقت خواستار حضور کشورمان در معرکۀ آن بودند؛ اما برخی از
اعضای شورايعالی امنيت ملی )مخالفين حمله به افغانستان( معتقد بودند که طالبان نمايندۀ ملت افغانستان نيست؛ با بسيج
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قابل مالحظۀ نيروھای نظامی در طول مرزھای افغانستان ،ايران تنھا يک قدم با درگيری در جنگی احتماالً طوالنی
مدت و خونين فاصله داشت«.
علی ربيعی اضافه کرد :در شب حملۀ طالبان به کنسولگری ايران با توجه به عدم حضور حجت االسالم والمسلمين
حسن روحانی ،به من گفتند "جلسۀ شورايعالی امنيت ملی را تشکيل دھيد ".از سرلشکر فيروز آبادی درخواست کردم
تا مديريت جلسه را بر عھده بگيرد ،دوستان مختلفی از وزارتخانه ھای اطالعات و خارجه و سپاه ،ارتش و ....در اين
جلسه حضور پيدا کردند ،آن شب احمد شاه مسعود به من گزارش داد که "اگر شما به ھرات نيائيد ،کل آنجا دست
طالبان خواھد افتاد .ھيچی باقی نمانده است " .من اين گزارش را انعکاس دادم.
معاون پيشين وزارت اطالعات با بيان اين که در پايان جلسه دو ديدگاه در خصوص بحران فوق وجود داشت ،اظھار
کرد :يک ديدگاه اين بود که بايد به افغانستان و نيروھای احمد شاه مسعود يا جاھای ديگر کمک کنيم تا بتوانند ھرات
را باز پسگيری کنند ،در اين صورت بايد حمايتی در داخل خاک افغانستان نيز از اين نيروھا صورت می گرفت.
ربيعی اضافه کرد :حدود ساعت  ٢نصفه شب بود که جمع بندی جلسه را امضاء کردم و به بيت رھبری فرستادم،
فردای آن روز نماز صبح را خواندم و حدود ساعت  ٧صبح در محل کار خود حاضر شدم؛ وقتی وارد اتاق کارم شدم با
نامه ای که احتماالً ساعت  ٥صبح فرستاده شده بود ،بر روی ميز خود مواجه شدم که در آن نوشته شده بودند» :ما وارد
اين دام نمی شويم ولی تدابير ديگر بايد انجام شود« که با توجه به اين تصميم بسيار ھوشمندانه ما وارد آن باتالق نشديم.
در زمان حمله ،تقريبا ً تمام مناطق افغانستان دست طالبان بود.
در ھمين راستا نوذر شفيعی کارشناس مسائل افغانستان و سخنگوی کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس نھم
شورای اسالمی گفت :در مرداد ) ١٣٧٧زمان حمله طالبان به کنسولگری ايران( تقريبا تمام مناطق افغانستان به جز
محدوده مختصری از شمال آن در دست طالبان بود؛ در بعضی از بحران ھا نيروھای نظامی می دانند که در صورت
ورود ،خروجشان ديگر دست خودشان نيست - .....ويراستاری و تکيه روی جمالت به رنگ سرخ از من است-
موسوی-
خوانندگان نھايت عزيز!
شما به اين نقل قول طوالنی يک بار ديگر ،نيک نظر اندازيد ،ھرگاه ھمان سنجه ھا و معيار ھائی را که به اساس آن،
ھمۀ ما به خود حق می دھيم تا "شاه شجاع" را "خاين ملی" به شمارآوريم" ،ببرک کارمل" را "خاين ملی" به شمار
آوريم ،تمام زمامداران بعد از کودتای ثور اعم از "تره کی – امين  ،نجيب ،ربانی ،مال عمر ،کرزی و اشرف غنی" را
"خاين ملی" بناميم ،آيا پيشنھاد لشکرکشی ايران به افغانستان از جانب "احمد شاه مسعود" ،به اساس تعاريف داده شده و
قراين مشابه ،مصداق کامل "خيانت ملی" شمرده می شود و يا خير؟
تا جائی که به اين قلم بر می گردد ،ھمان طوری که در عنوان مطلب نيز وی را "خاين ملی" ناميده ام ،به مثابۀ نتيجۀ
نوشته ،گذشته از جرايم و خيانت ھای گذشته اش ،صرف ھمين تقاضا را نيز مصداق کامل "خيانت ملی" دانسته ،وی را
"خاين ملی" می دانم.
ھرگاه کسی خواسته باشد عليه چنين حکمی بحثی به راه بيندازد ،حاضرم با کمال حوصله مندی ،ضمن تقبل پاسخگوئی
مسؤوليت نشر نوشته ھايش را در پورتال"افغانستان آزاد-آزاد افغانستان" به عھده بگيرم.
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