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  " رستاقی"الياس پيام 

 ٢٠١٢ سپتمبر ٠۵ 

  

  اين وارثان تخِت ستم شاھی، ِکشتند تخِم نفرُت ازعشق َدم زدند

  !مسعود خاين ملی است، نه قھرمان ملی
 سی و کنکاش کتاب ھا ونشريه ھارخواھد ونه بر تا کوه قاف می ی سياه احمد شاه مسعود نه سفرآگاھی ازکارنامه ھا

ت و بدون أ وقايع اتفاق افتاده دردوران وی را با جرتاطلبد، بلکه چشم واقع بين واحساس انسانی نيازاست   میرا

ست که  ایوانيد کوشش سطحيخ آنچه تحت عنوان مسعود خاين ملی است نه قھرمان ملی می! ترس ابرازنمايد

  .چرخد  میألهاطراف اين مس

 سياسی ۀحضورخويش درعرص يد که با آ احمد شاه مسعود درجمع آنعده ازافراد سياسی افغانستان به حساب می

 خود دست به خيانتھای جبران ناپذير ملی زده است که ھرگاه حکومت مردمی سرکار آيد ۀ به نوب،افغانستان

در قسمت خاينان ملی در موردش به اجراء ، حکم تاريخ را يد به عنوان خاين ملی محاکمه نمودهاستخوانھايش را با

مفھوم قھرمان ملی که تا فی الحال به اثرتبليغات شوم اخوانی ھای جمعيتی ۀ طرف ديد مردم دربار تا ازيک .گذارند

ه شمسعود خد با گذاشتن آن باالی ثانياً حيثيت صفت قھرمان ملی که و وشورای نظاری ملوث شده است پاک گردد

  . اعاده گردد است،دارشده

 ستم ھا، رنج ھا، .زمان حاکميت مسعود سپری کرديم  ما افغانھا خون بارترين وموحش ترين دوران تاريخی را در

عام را تجربه کرديم که ازنوع آن درتاريخ کمترسردمدارافغانستان طی سی سال ھای قتل  و کشتارھا بيدادگری ھا،

که ھنوزاست  غم انگيزبوده است که ھنوز و حدی فاجعه باره دوران حاکميت مسعود ب .اخير اتفاق افتاده است

 زمامداری مسعود را ۀھرگاه تاريخ وگذشت. کند برشانه ھای مردم ما سنگينی می او بارجنايات باقی مانده از

صورت مان ه زنان ب کودکان، بيگناھان، ان،معلم الی اوراق آن خون  دگرانديشان،ه ازالب والنه ورق بزنيم،ؤمس

ه  که بینمايد وصدای فرياد وضجه ھای دختران دود وخاکسترفضای اطراف مان را انباشته می زند، فوران می

د نانداز خاطرحفظ ناموس شان ازشرشورای نظاری ھای احمد شاه مسعود خود را ازمنزل سوم مکرويان به زيرمی

  .کند  میهايستادانسان بربدن را شدند موی   ھا و مرمی ھای افراد او نابود می که زيربمبیمردان و کودکان،

فگنيم به يربانی ب اجتماعی  دوران مسعود و وقايع سياسی و  کوتاھی برپاره ای از رويداد ھا و نگاهھرگاهواقعاً  

که اسمش را خيانت  زايندوران اينان برسرنوشت مردم افغانستان گذشته است غيرا ابيم که آنچه در يروشنی درمی



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

شوم که اگربه تاريخ حکومت مجاھدين در  بازھم يادآور می .توانيم ملی نگذاريم نام ديگری برآن نھاده نمی

ابيم که تاريخ اين دوره به  يدرمی رفت نظراندازيم، گردانندگان مھم آن به شمارمیاز افغانستان که مسعود يکی 

ادی زآ استقالل، تاريخ فروپاشی تماميت ارضی، ت وعقب ماندگی است،تن جھالسطورمجموعی تاريخی به مسند نش

تاريخ  .پسرفت ھای اجتماعی است اختناق فرھنگی، تاريخ حاکميت استبداد عريان سياسی مذھبی، ھای مدنی است،

ن آمدن به ميدا تاريخ به حاشيه رفتن خرد و فاقد نوآوری ونوانديشی است، ی،ئتاريخ فاقد تکامل و پويا اين دوره،

تاريخ حاد شدن ورويا  برافراشتن حکومت ھای محلی است، تاريخ نابودی حکومت ھای مرکزی و قد .جھل است

 یزمين داران، مزدوارن بيگانه به روی خرمن تاريخ مستی اربابان، مذھبی است، سمتی، ی جنگ ھای زبانی،ئرويا

بی  بی ناموس،  بی وجدان،یبه دست مشتی ھای مردم بيچاره وبخت بر گشته ئپولھای ناشی ازغصب دارااز 

بی آبروشدن،  تاريخ آواره شدن، .زيرنام مجاھد است ...وقاتل  اوباش، رھزن، دزد، خواھر ومادرنشناس، ،شرف

 ۀتاريخ به قدرت رسيدن نيروھای زنگ زد .است.. ليون ھا افغان به کشورھای ھمسايه چون ايران وپاکستانيم

 دريک کالم تاريخ سيه روزی، . شدن وبه انزوا رفتن افغانستان ازکاروان تمدن استتاريخ تجريد .جھالت پيشه است

سسات وسازمان فيودالی درھمدستی کشورھای امپرياليستی ؤدست سياست ھای مه تباھی تودھای افغان ب بربادی،

  .است

.  نموده استءراستا ايفاين ا اين جريان خاين و پليد نقش کليدی را دربرجستۀمسعود به عنوان يکی ازفرماندھان  

افشاء ھا خيانت جھادی و  سياسی سالھای خون ۀمثابه جنايت کارترين چھره بايد ب بناًء به عوض تحسين وتقدير،

 ی ندارد ونمیئخواناکه لباس قھرمان ملی به تن چنين وحشی ھای انسان ستيزاصالً  حتی برای اين .ونفرين شود

 از  افغانستان که ازلحاظ سياسی ستمديده است وۀنيازجامع .زند اش را ندا میقھرمان کسی است که نيازجامعه . زيبد

 ی است،ئجھل قرون وسطاو  فرھنگ کھنه ۀلحاظ اقتصادی عقب مانده وھمچنان ازجھت فرھنگی به لحاظ سلط

ين فرھنگ ی ائاقتصاد وھمچنان به پيشرفت و پويااد کردن اين سياست و شگوفا کردن اين زمسلماً کارسياسی که به آ

چيزيکه سرتاسر کارنامه ھای سياسی ونظامی احمد شاه مسعود .تواند تنھا سياست درست به حساب آيد نجامد میيب

  .دھد خالف آن را گواھی می

 اقتصادی، سياسی، ی را درابعاد گوناگون،ئسفانه سيرقھقراأفرجام ومنحوس ثور، متبد افغانستان بعدازکوتای 

سيه  بربادی ھا، طبيعه، درآوردن اين ھمه بدبختی ھا،ال ءی وماورائعوامل نامر. کند فرھنگی واجتماعی طی می

 ی که درحق اين خاک وئتباھی ھا، ذيدخل نبودند که ما کرخت وآرام ازکنار آن جنايت ھا وخيانت ھا روزی ھا،

سی احزاب وسازمان ح وروشن عملکرد سيا واضۀبلکه تمام وقايع اين سالھا نتيج .گذشتيم مردم به وقوع پيوسته می

ھای وطن فروش وبنياد گرا بود که طی اين مدت قدرت سياسی را به کف گرفتند وبعداً تخم ھای نابودی وبربادی را 

جريانات سياسی مختلف که در کارزارجنايت و ۀ ازجمل درھروجب خاک اين سرزمين يکی پس ازديگری کاشتند،

سوتان اين سيه روزی بود، يکی ھم شورای نظار وجمعيت خيانت درافغانستان دست باال را داشت و ازپيش ک

  .رفت  آن بشمارمیۀاسالمی افغانستان است که احمد شاه مسعود کليدی ترين مھر

سی بگيرد، ُمھرجنايات ر اين دوره را به بریشرافت و بدون غرض اگرقضايا امروزھرکه با اتکاء به وجدان و 

 ت گفته میأين لحاظ به جرااز .تواند ين شوم بخت مشاھده کرده میاينان را درورق ورق صفحات خونين اين سرزم

حساب ه توانيم که رجال سياسی که طی اين سالھا پا به چوکی قدرت گذاشته اند بدون استثنا شامل ليست خاينان ملی ب

ھرمان ملی گذاشتن صفت ق. رسد  يک جو ھم عاقالنه به نظر نمیۀکه حذف احمد شاه مسعود ازآن به انداز يند، آمی

  زمام داری مالعمرۀزيرا ميان نتيج .به احمد شاه مسعود درحد گذاشتن اين صفت به مالعمر بيھوده و احمقانه است
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ی ھم اگر بين اين دو موجود ئتفاوت ھا .افغانستان کدام تفاوت محسوس نيستاز احمد شاه مسعود بربخش ھای  و

  .باشد بيشترشکلی است تا ماھوی

 اجتماعی، اقتصادی، سياسی، م است با آغاز بحرانھای عميق،ءآغاز جنگ ھای چريکی احمد شاه مسعود تو 

ين بحران نکاست بلکه ھرچه بيشتر برشدت آن ادرافغانستان  که نتيجه جنگ ھای احمد شاه مسعود نه تنھا چيزی از

مد شاه مسعود ومالعمرھردومجری اھداف به نظرمن اح .ين لحاظ افغانستان را درقعرفالکت پرتاب کرداافزود واز

ی را که يک ئايشان باجنگ ھای شان درافغانستان تمام کارھا بيگانه ھا بوده اند تا مدافع سياست ھای ملی گرايانه،

 منتھا کاری که يک قھرمان ملی انجام دھد تا امريکا انجام بدھد انجام داده اند، خاين ملی يک اجنت پاکستان،ايران،

 ءچ جريان سياسی به قدرت رسيده درافغانستان بعد ازامان هللا خان درھيچ زمينه محسوس نبوده واجراھنوز ازھي

بدين ملحوظ خود احمد شاه مسعود  نشده وعصرحاکميت احمدشاه مسعود ھم ازآوردن اين شوم بختی ھا جدا نبوده و

  .تواند ين مجموع خاين مستثناء شده نمیاھم از

وحشی گری وجھالت پيشگی طالبان باشد وبه يقين که ھست،   تاريخی باميان بيانگر اگرننگ تخريب مجسمه ھای

 تربيتی، تعليمی، اداری،"تاراج ونابودی تمام زيرساخت ھای تاراج تپه تاريخی آی خانم، چرا تاراج موزيم کابل،

ليون يآوارگی پنج م اھا،تپه ھای تاريخی، تفريحگ سرک ھا، مکاتب،  پوھنتون ھا،،فابريکه ھا" ترانسپورتی توليدی،

حساب نيايد و ه  ھزارکابلی ، توسط مسعود وربانی وحشی گری ب۶۵٠٠٠کشته شدن  افغان به ايران وپاکستان،

  خيانت ملی نباشد؟

به که  مد، درحالی آ افغانستان به حساب میۀ باميان يک تکه ای ازمجموع تکه ھای آثارتاريخی نابود شدۀ مجسم

دست ھای کثيف افراد مسعود ه  ازموزيم کابل،ازتپه تاريخی آی خانم وسايراماکن باستانی ب تکه آثارتاريخیھزاران

که خيانت وتوھين به مردم  يناگذشته از گذاشتن صفت قھرمان ملی براحمد شاه مسعود، .وربانی به تاراج رفت

 مصدق ، داکترسون ياتسن،  چون اتاترک، استالين،ين به قھرمانان واقعی سايرکشورھاخيانت وتوھ، افغانستان است

  .نيزاست.... تيتو گل،وجنرال د

ی را درکدام اچه اندازه کارھای خاينانه  دانم که يک خاين ملی در يک کشور  اگرچه برايم زياد روشن نيست و نمی

عود ش را مثل افراد مسافرادکه  اما کسی .عرصه انجام دھد که بازبتوانند اسم خاين ملی را برای خود کمايی نمايد

غاصب  عوام فريب، مردم آزار، جاسوس، دوربيگانه،زم قاتل مردم بيگناه، زانی، رھزن، قاچاقبر،  دزد،ۀمجموع

 شان،کچاقو  اختطاف گران، دزدان، که مدافعان راھش تگيه گاه تمامی لومپنان، کسی. ی مردم باشدئمال ودارا

گذر  امان هللا بسم هللا، صالح ، عبدهللا ، مثل فھيم، )منرال ھای معدنی آثارتاريخی، مواد مخدر، اسلحه،(قاچاقچيان 

  . قھرمان ملی ھرکه باشد قھرمان ملی مردم افغانستان نيست چنان فردی باشد،... ودزد، حاجی الماس

 خ خود بکشيم ومسعود را قھرمان ملی صدا کنيم، میر به فرض برای چند لحظه اگر نقاب بيشرفی و جنايت را بر

ھريک الزاماً  گرديم؟ وقتی شما مسعود را قھرمان ملی بناميد، چه جنايت ھای ُمضاعِف میدانيد که مرتکب 

ليونھا يشرف، م عزت، ناموس، ش را که دست ھای کثيف شان چه درگذشته وچه حال به خون،مال،ازقومندانان

 زمين ھا، شرکت ھا، انسان بی گناه اين سرزمين آغشته است وبه بھای اين جنايات شان صاحب موترھا، بلدينگھا،

که مسعود را قھرمان ملی ناميده ايم واوھم مجاھد  يناشده اند واز رياست ھا و مقامھا، وزارت خانه ھا حويلی ھا،

 که مسعود را به یممکن است تيم ناميم؟ به کدام دليل او راھم قھرمان ن.مسعود است بايد که اورا ھم قھرمان بناميم

گی د و رھبراين تيم را فارغ ازآلودانسانی باش اجتماعی، اخالقی،  سياسی،یدی ھارساند حاوی ھمه پلي" قھرمانی"

  يم ؟ئھا وخيانت ھای افرادش محاسبه نما
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امرهللا  ش چون فھيم،قانونی ،عبدهللا ،زيردستدھد که احمد شاه مسعود وجنايت کاران   کدام منطق اجازه می اوالً 

راکه درتعامالت سياسی افغانستان نقش متفاوِت خاينانه ای ازگلبدين  .....و جنرال نذيرمحمد  ،اسماعيل عطا، صالح،

مالکريم خليلی نداشته اند درمقام قھرمان ملی  مالمحقق ، مالمزاری ، مالسياف، دوستم، مالبرادر، ومالعمر،

  بنشانيم وبقيه را کمترازاو وحتی خاين ملی خطاب کنيم؟ 

 ازکليت نظام فعلی بوده ی به شمول قومندانان بی ناموس شان قطعاتپرچم و تنظيم ھای جھادی تمام رھبران خلق و

زيرا ھريک اينان دربدبختی افغانستان، درتباھی وعقب مانی افغانستان درسی سال اخير سھيم  خاينين ملی ھستند،

پاول تاراج وچ مزدوری به کشورھای بيگانه، عقب ماندگی ، .يک ازديگربرتری وکمتری ندارند ھيچ بوده وھستند،

قاچاق، ھمزاد وھم  نا امنی، فساد، اختناق، اختطاف، ايجاد نفرت ونفاق ملی بين مليت ھای افغان، دارايی ھای عامه،

تقبيح قھرمان ملی خواندن مسعود  .خون اينان است ومسلماً که با نابودی اينان به مقياس باورنکردنی نابود خواھد شد

نظام موجود ما به افشای " قھرمان ملی" دان آوردن است، بلکه با افشاینه رفتن به گذشته وبحث مرده ھا را به مي

منفورترين  فاسدترين،  اصلی نظام سياسی فعلی که ازطرف تجاوزگران خارجی درھمدستی جنايت کارترين،ۀچھر

  .ابيم ي دست می،دھد تشکيل می را  سنگين آنۀسنگران احمدشاه مسعود پل بازوان وھم گروه ھای سياسی که ھم

نھايت زندگی سطح  فحشاء، نا امنی، بيکاری، رشوه،  بيش نيست، فساد،ی که برای توده ھای مردم ما دوزخی نظام

خنده آورنيست که يکی ازرھبران عاملين اين سيه روزی ھا  .سازد را می س ونا اميدی به آينده ماھيت آنأي ين،ئپا

 ،ه چون حماسیگذاشتن القاب ملی خواندن مسعود وقھرمان  که احمد شاه مسعود بود قھرمان ملی ناميده شود؟

ين گونه که تمام دم ودستگاه دولت اوديگرمزخرفات از... پاميرۀقل  تکرارنشدنی تاريخ،ۀچھر نستوه ، اسطوره ،

 بدون شک يکی ازنيازھای روانی اين نظم پليد را آبياری می کند، را تبليغ می کرنا آنو کوس  کنونی ھرساله با

" بھترين شخصيت سياسی"ھرقدرکه مسعود درسطح  ش می افزايد،ين کار بردوام حضورمنحوسد وبا انماي

 مشروعيت سياسی طرفدارانش نزد مردم را سنگين می افغانستان ازطرف راھيانش پندانده شود به ھمان مقياس،

ی اعضای احمد متناسب به آن مشروعيت نظام استعماری ضدمردمی کنونی که پايه ھای اساسی اش را باال سازد و

   .رود شاه مسعود بنا نموده است باالمی

 جمعيتی شامل اند و آن به ھمين خاطراست که درتجليل ازمرگ بی افتخارمسعود ھم جنايت کاران شورای نظاری و

وقتی  . دولتی نظام کرزیۀکنند وھم اعضای غيرشورای نظاری مستقردرچوکی ھای بلند رتب را با گرمی تجليل می

 جز به استعمارگران خارجی ومالکان یرھبرش احمد شاه مسعود، منفعت و سياسی شورای نظاريک عمرکار

ليونی افغان قھرمان ملی نه که يوسرمايه داران داخلی نداشته باشد به يقين که احمد شاه مسعود برای توده ھای م

  .يد آحساب می خاين ملی ب

 

 

 

 


