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 ۲۰۲۱فبروری  ۰۷یکشنبه                                                           فریده نوری        

 هم یک مصیبت دیگر  این
 

قاتل و فروخته شده به شوروی ها را  مسعوِد  مضمون نام گذاری یک ناحیۀ پاریس به نام احمد شاه  

هشتم پاریس را    ۀ ناحینیز اگر دست داشته باشم شاروال پاریس و   . رام کننده است آبسیار نا    ، خواندم

صد افسوس که افغانستان  و  اما چه کنم که نه زور دارم و نه کسی هستم و افسوس    ، کشممیتش  آ به  

فرزندان نااهل زیاد دارد، زیرا دست های یک تعداد کثافت های شناخته شده و فروخته شده در آن  

از   بعد  است.  و  ،  خواندن مضمونشامل  مشهور  اخبار  تمام  که  دیدم  و  فرانسه  اخبار  رفتم سراغ 

عنوان  انتخاب  .مضامین چاپ کرده اند    ینن فرانسه با عنوان های درشت و عکس های آن خائ   هفتگی

و خالف تمام حقوق حقۀ انسانی، انسان ای که گویا اشرف مخلوقات    کشنده  ۀیکی آل  بسیار دقیق است،

 .   خونریز و جنایتکار قاتلِ و دیگرش یک  است 

 بدبختی افغان ها و افغانستان انتها ندارد و هر روز باید سِر زخم های افغانستان نمک پاشیده شود. 

حاال می بینیم که فرانسه که به اصطالح از جملۀ یکی از ممالِک است که گویا گهواره حقوق بشر و  

ن بی پناه و بیچارۀ ما در خون غرق هستند،  نمیدانم دیگر چه چیزهاست، در حالی که وطن و وطندارا

این ها مجلس می کنند و مشوره می کنند و تصمیم می گیرند که برای یاد و بود از قهرماِن که به  

کمک  و تبلیغات گستردۀ خود شان، ساخته شده است، لوحۀ نصب کنند و آن هم در یکی از کارته  

 های مشهور پاریس. خداوند برای ما صبر بدهد. 

ا سرویس استخبارات فرانسه  نظر به کتاب هائی که در این مورد نوشته شده است که از شروع  آی

جهاد تا به امروز  این استخبارات فرانسه فعال است، از کارکرد های این شخص اطالع ندارند، این  

  هم قابل سوال است. الکن اگر استخبارات خود شان بسیار ضعیف است و از کارکرد های احمد شاه 

مسعود با خبر نیستند، آیا از معلوماتی که طی کتاب های زیاد به غیر از زبان فارسی به زبان های  

دیگر هم از طرف امریکایی ها و هم روس ها نوشته شده، اطالع ندارند. باید بگویم افسوس به حال  

دلیل پایه    شان. و در صورتی که به درستی از اوضاع مطلع نیستند، پس ارج گذاری را بنا به کدام 
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گذاری می کنند. زیرا توسط این کار خود لطمۀ به اصطالح  به دوستی فرانسه ـ افغانستان وارد می  

 نمایند، و درز و نفاق را در بین افغان ها زیاد می سازند.

من از بین مضامین مختلف که در رابطه به این موضوع به چاپ رسیده  دو مضمون را از جملۀ  

 اریس انتخاب نموده و ترجمه آن را در اختیار خوانندگان می گزارم. مجله های هفته وار پ 

Le Point international 
Paris (AFP) /۰۲/۰۳/۲۰۲۱ 

 به زودی یک لوحه در ناحیۀ هشتم پاریس 
 برای یاد و بود از قومندان احمدشاه مسعود 

 منبع: فرانس پرس     

زودی مستحق یک لوحۀ یاد و بود در پاریس  بیست سال بعد از کشته شدن قومندان مسعود، او به  

 می گردد. 

این تصمیم توسط پسر رهبر جنگ ضد شوروی و ضد طالبان که پدرش رابطۀ نزدیک با فرانسه  

 داشت، استقبال گردید. 

روز سه شنبه دوم فبروری برای بزرگداشت از قومندان مسعود "شورای پاریس به اکثریت مطلق  

 جهت گذاشتن لوحه رأی دادند". 

( مئسول روابط بین المللی بلدیۀ پاریس  Arnaud Ngatchaمعاون شاروال پاریس ارنو نگتشه ) 

و تصمیم گیرندۀ این هدیه می باشد. این لوحۀ یاد و بود در ماه مارچ سال جاری در ناحیۀ هشتم  

 پاریس نصب می گردد. 

چنین نوشته است  شب سه شنبه احمد مسعود، پسر سمبول افغان احمد شاه مسعود در تویتر خود  

"پاریس اولین شهر در دنیاست که به این مبارز صلح که هم برای آزادی افغانستان از شوروی ها و  

بعد از آن بر علیۀ تاریک اندیشی مبارزه نمود. از ارج گذاری و احترام که برای مردم افغانستان و  

عدالت و آزادی برای همه  مخصوصاً پدرش احمد شاه مسعود که برای تمام بشریت مبارزه نموده و  

 می خواست، مذهب و نژاد اهمیت نداشت" اظهار امتنان نموده است. 

وی همچنان عالوه نموده است که "هیچ وقت همکاری، کمک و حضور" فرانسه را فراموش نخواهد  

 کرد.

مسعود یک قومندان فداکار از قوم تاجیک، اوالً مقاومت علیۀ اشغالگران شوروی را در سال های  

میالدی پیش برد و بعداً مقاومت و مبارزه نمود، علیۀ طالبان در زمانی که طالبان افغانستان    ۱98۰

 رهبری می کردند.   ۲۰۰۱ـ  ۱996را در سال های  
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میالدی در امریکا که القاعده مئسولیت آن را    ۲۰۰۱مسعود دو روز قبل از حمالت یازده سپتامبر  

واشنگتن یک عملیات وسیع نظامی را در افغانستان به راه   به عهده گرفت، کشته شد. و به این دلیل 

 انداخت و طالبان را از قدرت برانداخت. 

فرانسه یک رابطۀ تنگاتنگ با احمد شاه مسعود که به "شیر پنجشیر" مشهور بود، محکم نموده بود  

 که از دید غربی ها وی حامی یک اسالم معتدل بود. 

میالدی در پاریس و بعداً در پارلمان اروپایی در شهر    ۲۰۰۱سال  احمد شاه مسعود در ماه اپریل  

 ستراسبورگ پذیرایی شد. 

Paris ( AFP), 03.02.2021    

 ترجمۀ مضمون دوم به زودی 

 

--------------------------------------------     

 خپلواکی:   - نوت استقالل

، هیچ فداکاری از خود نشان نداده  روس  –احمدشاه مسعود با تمام پیچ و خم های جنگ افغان  -۱

 است.

تنها و تنها می تواند، ایجاد هرچه  "،  قوم تاجیکیک قومندان فداکار از    منظور از تذکر دادن " -۲

 بیشتر جو تفرقه در افغانستان باشد. 

سپتامبر در امریکا اعتراف نکرده است و هرگز هم قضیه به  القاعده هیچگاهی به حمالت یازدهم  -۳

 اثبات نرسیده است. 

همین فرانسوی ها بودند که از احمدشاه مسعود،"شیر پنجشیر"، ساختند و اما فراموش کرده اند    -4

که احمدشاه مسعود، در کابل به "موش کابل" مشهور شد. مبارک شان باشد که یک خیابان پاریس  

 ش کابل"، نامگذاری میکنند. را به نام "مو

، افغانستان بیشتر از یک و نیم میلیون نفر قربانی داد که تمام  روس  –در یک دهه جنگ افغان    -۵

مردم افغانستان در آن جنگ آزادیبخش ملی، سهیم بودند. امریکا و غرب به آن جنگ میهنی نام"جهاد"  

ت کرد و...، چرا فقط تمام قربانی ها  داد، جنگ را به کجراهه برد و یک مشت اجیر جنگی را حمای

و جانفشانی ها را باید در پای یک نفر نوشت. مسعود در جنگ با تجاوزگران روسی، هیچگاه از  

با روسها به یک سازش شرم آور تن داد و صرف آنگاه    ،درۀ پنجشیر بیرون نشد و در ختم جنگ

 بود که تا تخار و بدخشان پیشرفت.
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جنراالن روسی در افغانستان در یک مصاحبۀ خود گفته بود که جنگجویان در درۀ  زمانی یکی از  

پنجشیر به هیچ سالحی ضرورت ندارند، چون نه طیارات و هلی کوپتر های ما در آنجه عمیات  

انجام داده می توانند و نه هم توپ و تانک و اسلحۀ ثقیلۀ ما، آنان کافی است سنگ های بزرگ را از  

 بغلطانند.   کوه ها به دره


