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 چرا احمد شاه مسعود ضد شيعه و ضد ھزاره بود؟
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از خصايل زشت و ضد انسانی اش، . احمد شاه مسعود يک انسان ضد ملی و فاقد ھرگونه تقوای معنوی و انسانی بود

و شکسته نفسی که از اعتدال، نرمش، حرمت .  تعصبات مذھبی و نژادی بود که در او طور بارز پرورش يافته بود

که پيروانش، احمد شاه مسعود  را به مقام  با وجودی. خصوصيات يک رھبر ملی است، در مسعود سراغ نمی شد

دھند، اما کنجکاوی در شخصيت کذائی وی، ما را به شخصيت درونی و مخفی اش   میءارتقا) نعوذ باهللا(پيامبری 

عکس انقالبيون واقعی و رھبران ه احمدشاه مسعود ب. ھن فروشانسان متعصب، خود خواه و مي: رھنمائی می کند

به .  کرد دروغ می گفت و خيانت می) ؟(مردمی، انسان متعھد به قول و قرار خود نبود و پيوسته به مردم و کشور خود 

 ھای  ما اين روش. زد و منافع مردم و کشور را فدای منافع شخصی و نژادی خود می نمود ھر وعدۀ خود پشت پا می

  .ضد ملی و خيانت پيشگی احمد شاه مسعود را در اعمال و کردار پيروان کنونی اش به وضاحت مشاھده می نمائيم

در مورد روحيۀ ضد پشتون . تعصب مذھبی و برتری جوئی نژادی: احمد شاه مسعود دارای دو خصوصيت خاص بود

. مذھب شيعه و مردم ھزاره حرف خواھيم زديم و درين جا از نفرتش در مقابل ه ابودنش در گذشته صحبت کرد

در جريان نھضت ھای محصلی در افغانستان در دھۀ . شود تعصبات مذھبی مسعود از وجدان  اخوانيت وی ناشی می

شصت و ھفتاد، احمد شاه مسعود در دامن اخوان المسلمين پرورش يافت و تحت رھبری نيازی، ربانی و ديگران رشد و 

ران اخوانی در افغانستان، تحصيل يافتۀ جامعه االزھر قاھره بودند که محل پرورش اخوان اکثر رھب. تکامل کرد

حين برگشت از مصر، رھبران اخوانی افغانستان افکار، بينش و ايدلوژی اخوانی مصر را با خود . المسلمين مصر بود

بدون ترديد که جنبش ھای .  کردندبه کشور آوردند و آن را بيشتر در مغز نسل جوان خورده بورژوازی واليات تزريق

 پرچمی که – خلقی ١٩٧٨چپی آن زمان ھم در نشو و نمای اخوانيت نقش خود را بازی کرد که بعد از کودتای اپريل 

منجر به تجاوز شوروی به افغانستان گرديد، اخوانيت با افکار تنگ نظرانه اش بر حيات کشور ما مسلط گردانيده شده 

 . است

 اقتصادی بين دو بلوک شرق و غرب، کشور ھای اسالمی مانند مصر به ميدان اصلی - ھای سياسیدر اوج رقابت 

 قرار . بی. جی. و کی. ای. آی. االزھر مرکز توجه سیۀسرباز گيری دو قدرت جھانی مبدل شد و باالخص جامع

آمدند، سرسپردگی شان به  در خدمت امريکا  و روسيه دررھبران اخوانی افغانستان که بعداً يک تعداد از . گرفت

ھای سياسی و  اخوانيت به حيث يكی از مھم ترين پديده .  امپرياليسم و سوسيال امپرياليسم از االزھر آغاز گرديد

اجتماعی که از بينش ايدلوژيک وفلسفی برخوردار بوده، نقش اساسی را در خدمت به استعمار و ارتجاع بازی نموده 

انون تعليمی سنی مذھبان جھان، خصومت عليه مذھب و جھان بينی شيعه را گسترش االزھر ھمچنان به حيث ک. است

 تعصبی االزھر، افکار ضد شيعه را در ميان شاگردان ۀبنابران، رھبران اخوانی افغانستان ھم ملھم ازين شيو. داده است

  .خود که احمد شاه مسعود يکی از آنھا بود، ترويج کردند

کمتيار که زمانی دوست و يار سياسی يک ديگر بودند، زير يک چتر اخوانيت تعليم و احمد شاه مسعود و گلبدين ح

تا زمان فرار به پاکستان، عنصر قوميت و تعصبات سمتی بر اين دو تن غلبه نکرده بود، بلکه افکار . آموزش ديدند

روه مذھبی اخوانی جانفشانی اين دو عنصر ضد ملی شانه به شانه برای مقاصد سياسی گ. اخوانی نقطۀ اتصال ھردو بود

ھر دو .  بر روی دختران و زنان تيزاب پاشيدند  که اسناد غير قابل انکار درين مورد وجود داردھر دو مشترکاً .  کردند

   دادندج مساعی به خرلوژی اخوانی مشترکاً از تعليمات و آموزش فارغ التحصيالن االزھر مصر برای بسط و توسعۀ ايد

در چنين يک فضای مغتنق .  ناميدند و ھزاره ھا را حقير می شمردند» و رافضيتارتداد«را مذھب و ھر دو ھم شيعه 

بعد از روياروئی با . مذھبی، افکار ضد شيعه و ضد ھزارۀ احمد شاه مسعود نضج گرفت و سير صعودی خود را پيمود

ه ب و گروه جماعت اسالمی، . آی.اس .جمھوريت محمد داوود، احمد شاه مسعود به پاکستان فرار کرد و تحت چتر آی

 و جماعت اسالمی پاکستان، عمليات . آی. اس.درين ھنگام به تشويق و تحريک آی.  عيار مبدل گشتيک اخوانی تمام
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در خدمت پاکستان . آغاز کرد که اين شيوۀ کارش تا اخير حيات وی ادامه داشت) ؟(تخريبی را در کشور مادری خويش 

ناگفته نبايد . رود بار مسعود به شمار می رفتن يکی از بارز ترين دوره ھای سياه حيات نکبت قرار گ. آی. اس.و آی

گذاشت که جماعت اسالمی پاکستان در دامن زدن آتش جنگ بين سنی و شيعه در داخل پاکستان نقش برجسته داشته که 

  .گرفت جماعت اسالمی به قدر کافی بھره ۀاحمد شاه مسعود ھم از ھمان افکار ضد شيع

 بھتر و بيشتر نمايان ١٩٩۶-١٩٩٢ متعصب واقعی احمد شاه مسعود در جريان جنگ ھای وحشتناک داخلی ۀچھر

 ھمراه با ساير ھمسلکان  اخوانی، چنان در کابل کشتار کردند که نمونۀ آن در تاريخ کشور کمتر سراغ شده می. گرديد

اين .   کابليان و به درجه دوم متوجه اھل تشيع و ھزاره ھا بودۀاين جنگ تباه کن، به درجه اول متوجه ھمتيزلبۀ . تواند

دانيم که رھبران مختلف حزب وحدت در کشتار و ويرانی نه تنھا مردم خود، بلکه ديگران نيز دست قوی  را ھم می

دش سياف به ان و ھزاره توسط نيرو ھای احمد شاه مسعود و متحيداشتند، اما جنايتی که در منطقۀ افشار کابل عليه شيع

جناياتی که در دوران تصدی مسعود در وزارت دفاع کشور . راه انداخته شد، در نوع وحشيگری و شقاوت بی سابقه بود

  .  را می لرزاندیو جانب درگير در جنگ ھای داخلی از طرف نيروھای وی ارتکاب يافت ، پشت ھر انسان با  وجدان

ی که محبوب القلوب احمد شاه مسعود بود و در جريان جنگ ھای که چنگيز پھلوان جاسوس نظام آخند دلچسپ اين

عصر مجاھدين و : افغانستان" کتاب خود تحت عنوان ٢٨٨داخلی در افغانستان فعاليت تخريبی داشت، در صفحۀ 

  : ربانی،  ھزاره ھا را مورد توبيخ قرار داده و می نويسد- به حمايت از حکومت وحشت مسعود" برآمدن طالبان

زاره با آن که ھمواره در ارتباط به حکومتھای پشتون گرا مشکل داشته اند ولی بيشترين مردم ھ

دشواری را برای نخستين حکومت غير پشتون اين کشور به رھبری استاد ربانی به وجود آوردند و 

بر ) دق (رھيچ گاه نگذاشتند شھر کابل به عنوان يک پايتخت متشکل و متحد در برابر مخالفان ق

  .  دافراز

رساند و غير مستقيم به   ربانی به اثبات می–اين طرز ديد جاسوس ايرانی به وضاحت حمايت ايران را از نظام مسعود 

پھلوان در دامن زدن . ئيد می گذاردأ سياف مھر ت–وسيلۀ نيرو ھای اخوانی مسعود ه کشتارمردم شيعه و ھزاره ب

ازی کرد و مفکورۀ فاشيستی و نژاد پرستی آريائی را در ميان اختالفات قومی و نژادی در افغانستان نقش مخربی ب

مزدوران شورای نظار و ساير وابستگان ايران وسعت بخشيد و معدودی از شاگردان ناکس را ھم در ھمين راستا تربيه 

عمال است. بعد از تعليمات جاسوسی پھلوان بود که احمد شاه مسعود به يک سنی متعصب نژاد پرست مبدل گرديد. کرد

به منظور درھم کوبيدن وحدت ملی و در نھايت تجزيۀ افغانستان در کتاب چنگيز پھلوان طور " افغانستانی"اصطالح 

پيروان ايران و جواسيس افغانی واواک در نشرات خود به دستور ايران از اصطالح . عمدی بار ھا استعمال شده است

 نيرو ھای ملی ۀ ما استفاده می نمايند که با مقاومت و پايداری ھمبرای انھدام روحيۀ ملی و تجزيۀ کشور" افغانستانی"

  .     وانقالبی و فرزندان اصيل کشور ما مواجه گشته اند

قتل عام افشار را نبايد يک .  کنونی اش عبدهللا و قانونی بوداحمد شاه مسعود و شاگردانجنگ افشار ابتکار نابخشودنی 

دانند که   رخان،  آن کشتار وحشتناک  را زادۀ  انگيزۀ ھای نژادی و مذھبی میؤ  شاھدان و م.قتل عام عادی دانست

حتا يک قسمت از اھل تشيع درباری غيرھزاره  و وابسته به .  رفت شمار میه ھزاره بودن اساسی ترين عامل آن ب

ايران در .  عام سھيم بودنددرين قتل)  ؟(ايران  ھم يکجا با افراد مربوط به سنی مذھبان متعصب و نژاد پرستان آريائی 

 سياف - دستور داد که از جنايت مسعود »انوری«که احمد شاه مسعود وحشت به راه انداخته بود، به نيرو ھای  زمانی

سازد   آشکار میکامالً ) ؟(ريائی را بر اخوت دينی اين روش ايران، برتری منافع سياسی و نژادپرستی آ. حمايت نمايند

ی ئاصلی داخلی، پيروان خط نژاد آرياقضيۀ افشار بازيگران در . داند ر فاجعۀ افشار دخيل میو دست اين کشور را د

در بيرون از کشور، نظام فاشيستی آخندی ايران ھمراه با وھابيان سعودی و پنجابی ھای پاکستان از يورشگران . بودند
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 و حسادت مسعود عليه مردم شيعه و ھاعقده . شورای نظاری احمد شاه مسعود و اتحاد اسالمی سياف حمايت کردند

اين جنگ دقيقاً زمانی آغاز گرديد  .  ھزاره بعد از مخالفت حزب وحدت با شورای حل و عقد ربانی به اوج خود رسيد

طور غير قانونی در اختيار منافقين جمعيت اسالمی  ربانی و ه که اعضای شورای حل و عقد که قرار بود قدرت را ب

تراژيدی افشار، جنايتی است که انسان ھای بی گناه و . قرار دھد، در کابل حضور داشتندمسعود شاه شورای نظار احمد 

اين جنايت توسط احمد شاه . قوم قتل عام شدند بی دخيل در قضايای سياسی صرف به خاطر موجوديت شان به نام يک

 با افتخار و سربلند همسعود برای ھميش) ؟ (مسعود و شرکاء برای نابودی مردم ھزاره به راه انداخته شد تا نژاد پاک

  .باقی بماند

         

 افشار به گورستان دايمی مبدل گشت                        دست پخت احمد شاه مسعود در افشار

مسخ شده و شخصيت ضد بشری احمد شاه مسعود در تاريخ کشور ثبت گرديده جنگ افشار منحيث نقطۀ اوج چھرۀ 

وسيلۀ گروه ھای اسالمی داعش در حال انجام شدن ه  در عراق بفشار اتفاق افتاد، نمونه آن فعالً جنايتی که  در ا. است

که حيوان صفتانه انسانی که در افشار قربانی خشونت وحشيانۀ تعصبات مذھبی و نژادی گرديد، دختر و زنی . است

توسط نيرو ھای مسعود و سياف  مورد تجاوز قرار گرفت و يا سينه ھای شان بريده شد، و طفلی که  شاھد مرگ پدر 

ی القلبی، س، قومادرش بود و از ترس و وحشت وحشيان شورای نظار در کنجی خزيده بود، ھمه حکايت  از بزدلی

اين است شيوۀ .  که پيروانش به او و اعمالش مباھات می کنندکند وحشيگری و انسان خوری احمد شاه مسعود می

 .     که ميھن فروشان تاريخ به آن می بالند»!!جوانمردی و انسانيت«

 

 

 

  

   

    

  

 


