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٢٠٠١، ١١حمالت تروريستی سپتامبر   
 و تحميل احمد شاه مسعود بر ملت افغان

 
 

 مربوط به منحرفين از ه ایعد.  مريكا ميگذرد تروريستی  بر اۀ از حمالت وحشيان- وقت نگارش مقاله- سالچھار

وزارت دفاع ( يارك و پنتاگونارت جھانی در نيوسازمان تروريستی القاعده با اصابت طيارات متعدد بر مراكز تج

 ما روی احساسات انسانی و بشر ۀملت درد ديد.  قتل رسانيدنده  تن مردم بيگناه را ب٣٠٠٠، بيش از )امريكا

  . امريكا ابراز داشتمردم رات عميق خويش را به ي را محكوم نموده و تاثخواھی، اين حادثه

ال ميكردند كه چطور ممكن بود چند تن از ؤمردم س.  غرور و حيثيت جھانی امريكا درين حادث سخت صدمه ديد

ت از  آبرو و  حيثيۀافراد بی ھويت بتوانند ضربات محكمی بر قدرت اول جھان وارد سازند؟  امريكا غرض اعاد

.  دست رفته اش در صدد انتقام جوئی برآمد و به تعرضات سياسی و نظامی خود در سطح جھانی آغاز نمود

قربانی اول انتقام جوئی امريكا نظام قرون وسطائی طالبان بود كه تا آن زمان برای مدت شش سال بر قسمت اعظم 

ان، افغانستان بيشتر النه سازمان تروريستی در زمان حاكميت طالب. افغانستان حاكميت خود را پخش نموده بود

جنگجويان عرب مربوط به سازمان تروريستی القاعده و يا مربوط به سائر سازمان ھا از دوران جھاد .  القاعده شد

سياف و ربانی روابط نزديكی با القاعده و سائر سازمان .  ضد شوروی نفوذ خود را در افغانستان گسترده بودند

 اظھار داشت كه اين اعراب به كمك امريكا و بعضی كشور ھای اروپای غربی و عرب به دباي.  دھای عرب داشتن

 ١١قربانی دوم امريكا بعد از حادثه تروريستی .  افغانستان آورده شدند تا در جھاد ضد شوروی سھيم گردند

  .، نظام دكتاتوری صدام حسين بود كه موضوع مورد صحبت ما نيست٢٠٠١سپتامبر 

برای اينكه به اين نظام كيفيت .  خود را در افغانستان مستقر ساخته ز انھدام طالبان، امريكا يك نظام متمايل ببعد ا

ّقانونی بخشد، امريكا تشكيل كنفرانس بن را ھدايت داد تا بر مبنای فيصله ھای تحميلی آن كنفرانس كه دقيقا زير 



ه جرگه ھا، تدوين قانون اساسی و انتخابات رياست نظر واشنگتن صورت گرفت، نظام موقتی و انتقالی، لوي

با وجود آگاھی كامل از نوعيت حكومت كابل،  مردم افغانستان باز ھم متوقع .  راه افتده جمھوری و پارلمانی ب

مين نموده و دموكراسی را طبق موازين حقوقی  به مرحله أبودند كه نظام بعد از طالبان بتواند عدالت اجتماعی را ت

عكس يك نظام شبيه به سيستم اپارتايد ه ا تا كنون  برآورده نشده، بلكه بمول نه تنھأسفانه اين مأمت.   درآوردءاجرا

ی، خيانت و جاسوسی،  فساد اداری، ه ئتعصبات قومی، مذھبی و منطق.  ديدافريقای جنوبی بر افغانستان تحميل گر

ًكامال آشكار . بر سرنوشت  ملت ما گرديده استرشوه ستانی، جنگ ساالری و كشت و تجارت مواد مخدرحاكم 

مين منافع و تحميل أ اجانب به رفاه و آرامش مردم ما نيست طوريكه ادعا می نمايند، بلكه صرف تۀاست  كه عالق

  .نيات و آرزو ھای شان برای آنھا تقدم دارد

حمد شاه مسعود رھبر شورای ، تروريست ھای القاعده ا٢٠٠١ سال ١١دو روز قبل از حادثه تروريستی سپتامبر 

با وجوديكه قتل احمد شاه .   از پا درآورده و او را نابود كردند٢٠٠١ سپتامبر ٩تاريخ ه  بپايگاھشنظار را در 

مسعود برای حاميانش  بسيار گران تمام شد، اما در مجموع نابودی وی مانند سقوط طالبان به نفع ملت افغانستان 

قدرت ه وسيله بيگانگان به ً امور افغانستان معتقد اند كه اگر وی زنده ميبود و بعدا باكثر ناظران.  تمام شده است

 روی عقده ھای ١٩٩۶ـ١٩٩٢ناه ديگر را مانند دوران جنگ ھای داخلی رسانيده ميشد، صد ھا ھزار تن بيگ

ًھموطنان ما  كامال آگاھی دارند و اسناد غير قابل انكار ھم موجود است كه احمد .  شخصی و قومی قتل عام ميكرد

قرارداد ھای با عقد .  شاه مسعود در دوران جھاد صدمات جبران نا پذيری را بر جھاد و پيكر افغانستان وارد نمود

ً متجاوزين روس، مجاھدين افغان را قصدا  در زير ۴٠روی قوای ه  سالنگ بۀمخفی با  شوروی و باز گذاشتن در

ضربات كشنده توپخانه و بمب افگن ھای روس قرار داد كه  در نتيجه مجاھدين افغان متحمل تلفات جبران ناپذير 

 :كتب ذيل شاھد اين ادعای ما است.  شدند

 دانشمند گرامی ۀوسيله نابود سازی و خاموش سازی، اثر بروس ريچارد سن، ترجمه ب:  زور و تھديداعمال١. 

 .داكتر صاحب ھاشميان

 . الكزاندر لياخفسكی، ترجمه از عزيز آريانفر، اثروفان در افغانستان ت٢. 

 .گرموف، ترجمه از عزيز آريانفر.   افغانستان، اثر بدر سرخارتش ٣. 

  .س از بازگشت سپاھيان شوروی، اثر محمود قارييف، ترجمه از عزيز آريانفرافغانستان پ۴. 

ھمچنان سائر كتب و نشرات متعدد ديگر دوران جنگ سرد به ارتباط افغانستان كه به نشر رسيده گويای اين 

ھای ملی واقعيت است كه احمد شاه مسعود تا كدام اندازه بر افغانستان ضربات سھمگينی وارد ساخته و چه خيانت 

ھموطنان ھمچنان ميدانند كه در دوران جنگ ھای داخلی ساليان . را عليه كشورش مرتكب شده است

دوستم و حزب وحدت در كابل محشر برپا ھای ، قوای حزب اسالمی،  قوای  شورای نظار، قوت ١٩٩۶ـ١٩٩٢

 جھاد ۀ وجود قربانيان بيشمار دورال درين جاست كه باؤس.  كابل ويران گرديد و ھزار ھا تن قتل عام شدند.  كردند

 ۀه خيانتی به كشور شان نگرديدند، چرا صرف از يك شخص با چنين گذشتن قھرمانان شريفی كه مرتكب ھيچ گوو

بود وی مصرف  ليون ھا دالر در مراسم ياد؟  چرا م.عمل می آيده  سپتامبر ستايش ب٩تاريخ ه ناپاك و تاريك ب

ال را بايد در ؤسر ميبرند؟  جواب به اين  سه  گرسنه در بدخشان و پنجشير بھزار تنھا ميشود در حاليكه صد 



توافق قبلی ميان مسكو، واشنگتن، لندن، تھران، دھلی و حتی .    بيگانگان بر مردم ما جستجو كردۀتحميل اراد

 نمود تا روحيه را در مجموع بر ملت افغان تحميلمسعود اسالم آباد طوری عيار شده است كه بايد شبح احمد شاه 

ًھدف اين است كه ملت افغان را جبرا به پذيرش  .  ًآزادمنشی  مردم ما كامال مضمحل گشته و غالم صفت بار آيند

درين حالت،  انھدام شرف و غرور  ملی  و .  ً استعماری  وادار سازند و غرور شانرا قھرا منھدم نمايندۀاين تحف

    . قرار ميگيردءحله اجراتطبيق  نيات استعماری  به آسانی در مر

جای تعجب درين است كه نه تنھا زعامت كنونی به تمجيد و تحسين اجباری و غير ضروری احمد شاه مسعود 

 ۀتصور ميشود كه در اراد.   ملت يعنی ظاھر شاه ھم به ستايش وی سخن گفته است"بابای"ميپردازد، بلكه حتی 

 سال اخير ديديم، شاه ٢۵طوريكه در .  يگانگان و فقدان صحت كاملاوامر ب:  ملت دو چيز دخيل بوده است"بابای"

وی ه وی و اجدادش د شنام ميفرستادند، نه افرادی را كه به سابق افغانستان ھميش كسانی را در آغوش گرفته كه ب

وی ه صيكه بشايد شاه سابق افغانستان خواسته باشد كه به مردم و جھان نشان دھد كه ھمان اشخا.  احترام ميگذاشتند

 شاه را ميبوسند تا  حضورش زانو زده و  پاھا و دستانو اجدادش توھين ميكنند آنقدر دون ھمت و پائين اند كه در

تاريخ گفتار و كردار ھر يك را ثبت خواھد كرد و در معرض قضاوت قرار .  دست آورنده اگر بتوانند چيزی ب

  .خواھد داد

ه روحيه آزاد منشی مردم ما برای ھميش زنده خواھد ماند، بت ھای تحميلی در اخير به ھموطنان  اطمينان ميدھم ك

نظر به حكم تاريخ منھدم خواھد شد و ملت افغان با رد  و عدم پذيرش تحايف استعماری در جايگاه واقعی خود در 

  .صحنه تاريخ تكيه خواھد زد

   


