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  !فريب دادنميتوان ريخ را تا
  

شرو  ه  بشرپي رده، ک دل ک ده کوچکی مب ه دھک ان را ب الوجی اطالعات جمعی ، جھ اده تکن ا دست آوردھای خارق الع ب
شود پرده مي اريخ س ه ت د ب د وبع ه اطالع ھمگان ميرس ه ب د دقيق ا .ھرحادثه وھر رخدادی در آن ظرف چن ن جھت ب از اي

داطمينان مي اريخ، .گوئيم که ھيچکس  با ھيچ ترفند تبليغاتی ،ھرقدر زيرکانه ھم باشد، نميتواند تاريخ را فريب بدھ را ت زي
  .فريب دادنميتوان حافظه جامعه است وجامعه را در مجموع 

ھيدنھای داخيوسو ھر شب از طريق تلويزبدينده روز از ه ش نيد ل کشور اخباری از محافل بزرگداشت از ھفت شودش ، ه مي
د ش احمدشاه مسعوداز  فقط ، صورت گرفته کهتجليلی  چه شنيده شده وھرمگر تا کنون ھر ه از،ده تعريف وتمجي دام ن  ک
ستان شھيد ديگری، ه ملت افغان سعود، شوروی دردوران تجاوز گوئی ک اه م يچجز احمدش رد ھ دافع از  م ن وم شرف دي
  !نداشته است وناموس خود

ون شھيد توانست  ٨٠تاريخ مقاومت افغانھا در دھه  يش ازيک ميلي انی دادن ب ا قرب ستان ب ه افغان قرن بيستم گواه است ک
د شوروی را وادار به عقب نشينی از کشور نمايد وجھان غرب را ونيزم نجات دھ ستان، . ازخطرگسترش کم ردم افغان م

د ملت راقعی قھرمان وا، بلکه آنھا قبول ندارند ھيچ قوماندان وھيچ تنظيمی رابه عنوان قھرمان ملی،  ستان ميدانن افغان
ی عنوان کردن رھبران جھادی افغان که با  . آن می نازندو به  ان غرب ان، از حامي ه افغ ون شھيد جان باخت يم ملي يک ون

سعودا امروزالل  شده اند وميگرفتند، چرفراوان   وسالح خود پول اه م ای  ، بجزاز احمدش اد  ديگر ایدشھاز جانبازيھ ي
زاری ند؟ تنھا با ذکردارگرامی نمی مسعود درسطح  آنھا را  و خاطرهنمی کنند دالعلی م شود نام حاجی قديروعب ه نمي ،  ک

  !حق تمام شھيدان راه آزادی ميھن را ادا کرد
د، ب ایامروز قدر ومنزلت ھمه شھدای که با روسھا جنگيدند وگمنام جان باختن ده درائيھ رادران مسعودراثردي ال ، ب  پايم

اموس  به نحوشايسته يیو ھيچ مرجعی از آنھاگرديده و ھيچ کس  اموس وطن ون  ياد نميکند ، زيرا که آنھا بخاطر حفظ ن
يدند  ام شھادت نوش وار نبردسرانجام ج اسالم در شرايط بسيار سخت تراز شرايط مسعود،جھاد کردند ودرميدان ھای ھم

 طبيعی است که بازماندگان اين عده شھدای گمنام .واز دنيا رفتند واکنون بازماندگان شان حتی به نان شب خود محتاج اند
دح شان شعر  ا شعرا در م د ت اه مسعود را ندارن ل احمدش رچ ھمچون محاف ل پرخرچ وب زاری محاف ائی برگ وطن، توان
ه ھای  ا برنام انه ھ بسرايند ونويسندگان در وصف کارنامه ھای شان قلم فرسائی کنند وراديوھا وتلويزيون ھا و ديگررس

يم و سرمايه از .  شان ترتيب دھندخاص برای دوختن زروس ھدف آن شھدا نجات وطن از چنگ اھريمن روس بود، نه ان
ا. مجراھای نامشروع ا CIA اگرآنھا ھم با روسھا می ساختند وھم با انگليسھا، ھم ب م ب ا و ھ ستان،روابط  ISI امريک  پاک

روز  برقرارميکردند و به اصطالح ھم از آخور ميخ خاينانهناجايز و دگان شان ام ه بازمان ايد ک وبره، ش م از ت د وھ وردن
د وخاطرشان را گرامی  اد ميکردن دويرمحافلی ي ا ت اينقدر محتاج نمی بودند وھرسال يا ھرچند سال بعد از شھدای خود ب

ذھبی خ ی وم ن مل ه دي د ک ود ميخواستند، مگر اينکه چنين نمی شود، معلوم است که آنھا جانابازان راستين وصديقی بودن
  .را ادا کردند ورفتند واز برکت خون پاک آنھا ما امروزصاحب ھويت افغانی خود ھستيم

ه  آنچه که مضحک  وبسيار مسخره به نظر می آيد،اينست که برادران مسعود تالش کردند تا ھفته تجليل ازشھيد را تنھا ب
اگوئی وتو دگان را در جھت  ثن تراک کنن روی اش رژی وني سعود اختصاص داده ان ه  درحق  او م ال پردازان صيفات خي

ستان  بخشيدن تمام افتخارات وجان.خالصه کنند ردم افغان ای م سعود، رابازيھ اه م ه احمدش ست، ب ی ني صافانه ي ار من   ک
اگر احمدشاه مسعود :  واين سخن نيز گزافه گوئی بيش نيست که شنيده ميشود.وتاريخ چنين قضاوتی را مردود ميشمارد

ردم افغا ود، م ی ب دنم ی ديدن ستان روی آزادی را نم ه .ن ا اينک شود وي غ مي ود  :تبلي ی ب سعود نم اه م ر احمدش ردم اگ م
دافغانستان ن. از دست طالبان نجات نمی يافتن ز اي ر زور .  يک سخن دور از واقعيت است  ني ه اگ ن است ک حقيقت اي
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ر امريکا نمی بود،B52طيارات  وی شورای نظار کس پس ک ان را از روی گل ای طالب ه پ ر حادث  ١١ده نميتوانست واگ
وھمه  ترس طالبان ازشورای نظار  رخ نميداد، ممکن بود  به زودی سپتمبر ای آم د وخود را در دري د  می انداختن ه امي ب

 سپتمبر در امريکا، ١١ حادثه ،روز بعد از مرگ احمدشاه مسعود ، اما دوھمه غرق ميشدندکوالب تاجيکستان رسيدن به 
دل  ر کشورمامسيرتاريخ تالف شمال، در ب شاپيش ائ ون دا٧٠ا تغيير داد وشورای نظار در پي ر درخدمت ميلي ان  ل نظامي

ا ان قرارگرفت امريک ان جز زب ا طالب ه ب د ک ايرمردمی پرداختن ان وس ه سرکوبی طالب ا نيروھای خارجی  ب  وھمصدا ب
  .شدندبل مسلط کاباره برسرنوشت مردم واز اين طريق دويک ھيچ پيوند ايديولوژيک نداشتند واتن

ديم،   ا دي ق تلويزيونھ ا از طري در تمام محافلی که به منظور تجليل از ھفته شھيد در موسسات مختلف کابل برگزار شد وم
د، وتمجيد صورت ميگرفت احمدشاه مسعود ازتنھا  ی بعمل نيام سته ي ل شاي ه تجلي . از ديگر شھدا جزذکر نامی، ھيچگون

هد بيانگراين حقيقت است که اين خو ر کلم يله سران  شھيدذک ا بدينوس ود ت سعود يک عمل سمبوليک ب ام م وی ن ، در پھل
دشورای نظارضمن نمايش قدرت خود در نظر کرزی ،  غ کنن سعود تبلي د.يک ھفته برای بزرگنمائی م دوير نو ب  شک ت

ده باشد مصارف آن از بوديجه دولت دادهپولی ممکن نيست  وشايد ھنگفت   مصارف چنين محافل پرشکوه جزبا پس  .ش
درت شورای نظار در دولت کرزی  ولی درحقيقت(  تبليغات بزرگنمائی مسعوداگراين پولھا بجای ايش ق ردم ،)نم ه م  ب

ه  اج ،سه ماھ ر ومحت ردم فقي رای  ده ھزار م ود ب بد، ممکن ب ه مصرف ميرس فقيرومعيوب ومحتاج وھردم شھيد کابل ب
  .خرچ خوراک تھيه ميشد

ه مصرف مردم افغانستان، پول خيرات داده شده به است کهوبسيارجای افسوس  د کسی ب  در راه مداحی وتعريف وتمجي
ه خودش درطول  ات خودبرسد ک ره حي ر ذخي ون دال اروا صدھا ميلي ته  از راه ھای روا ون ا داش ا آن پولھ رادرانش ب وب

  . عيش ونوش ميکنندويالھا وقصرھای مجلل در دبی ولندن وجاھای ديگر خريده و
ار و شاافک ونندي تياران وی چ اران ودس رين ي ک ت وان ازروی عملکرنزدي سعود را ميت ای م ونس :ه ھ يم، ي سيم فھ ق

قانونی،عبدهللا عبدهللا، ضرار احمدمقبل،احمدضياء مسعود واحمدولی مسعود وچندتای ديگر درک کرد که درمجموع جز 
ی ھای عبه پرکردن جيب خود از ھر راھی ممکن ه ،، بخصوص از راه غارت دارائ غصب ملکيت ھای شخصی ، ام

ساد  اق يم  ف چاق مواد مخدر، قاچاق سنگ ھای الجورد وزمرد وته جيب زدن بودجه ھای انکشافی دولت واخاذی و تعم
دن  ھرھای لن روز در ش ا ام ن ھ شه وعملکرد،ھريک از اي ين اندي ا ھم شند وب ی اندي ری نم ز ديگ ه چي ی ب در دوايردولت

یوھسپانيه ودوبی وتاجيکستان وغير د وسرمايه ھای ھنگفت ده ان رين قصرھا را خري زه کشورھا، بھت  در بانک ھای  ني
د رده ان ره ک ره کشورھا ذخي وت .دبی وسويس وغي در بجز يکی دو درخت ت ا از پ ه ھيچيک اينھ الی ک ه درح ويک خان

ن . جايدادی نداشته اندکلوخی  نه چشم و بی ازرم تا اي اولگران گرس ده کشور مسلط باچپ ات عم نم شد، درمقام فکر ميک
  .افغانستان ھرگز روی امنيت وثبات سياسی رانخواھد ديد

سعود در :راه اندازی اين تبليغات وتجليل ھا بيانگر اين نکته نيز ھست که زرگ م ای ب دن عکسھا وپورتريتھ  مردم از دي
اع، (اشغال مقامات مھم و کليدی دولت وارراھی ھا و دواير دولتی ھچ ه، دف ای  داخل ارنوالی چون وزارتھ امنيت ملی،س

ردم. اند، نفرت پيداکردهجيب ھای مردم می چاپند با بی حيائی  که توسط شورای نظار) شورای ملی وغيره ام  م  در ھنگ
سعود درت م ل ق د و برکاب ل ديدن ت کاب امين امني اتوانی او را در ت ا  ون زه بمب باريھ شيدند و م ای او راچ  راکت پرانيھ

وده  دبختيھای موج د،را ب ھرکابل و پيام اله او در ش ای چھارس گ ھ د  جن شور ميدانن ات ک سعود  .والي ت م ن جھ از اي
ر ردم ديگ ی در دل م دارد) بجزشورای نظار(ذره ي ايی ن انی او،ج ول قھرم ه قب د ب ه رس ه . تاچ کالبت رادران  ي  ھدف ب

تفاده ينده از نام برادرشھيد خود سوء در انتخابات آاينست که راه اندازی اين تبليغات، مسعود از ام اس رای خود مق رده ب ک
  .دھد  سمت وسو  به ھفته مسعود شناسی احمدولی مسعود، ھفته شھيد را خواستبه ھمين منظور د،ننمايوامتياز کمائی 

ما از علومی چون زمين شناسی، با ستان شناسی، زيست شناسی ، بشرشناسی وغيره بخش ھای علوم شنيده بوديم، مگر 
م را"مسعود شناسی"اصطالح " آمرصاحب" زبان برادربرای اولين بار است که از نويمھ ه .  می ش ا وقاحت را ب ن آق اي

ما کسی نيست که به اينن  درافغانستافکر ميکند جای رسانده که  ا ش اب آي ه جن   ياوه گوئيھای وی بخندد واز وی بپرسد ک
؟  آموخته شودشناخته و که بايدعلم استاز بخشی " مسعود"مگر آيا. ًيقينا که نمی فھمد را ميدانيد؟" مسعودشناسی"معنی 
ا سعودمگروآي ود م ود، خ الم نب ر ع ته است؟ واگ ای گذاش ود برج ی را از خ دام اثرعلم الم بود،ک ر ع ود؟ اگ الم ب   يک ع

ود مسعودياته می پرسيم که آعلمش گذشپس مسعود شناسی يعنی چه؟ از واثرعلمی ھم ندارد، سوف ب ود دارای  فيل ؟ اگرب
ا .فيلسوف نيود ودارای کدام جھان بينی ھم نبود ًود؟طبعا کهچی جھان بينی ب ودپس آي ود کجاست شاعر ب وان  ؟ واگرب دي

اد تا برای او شعر ناخت ابع ردد؟عروشش ش دوير گ سعود شناسی ت يمنار م سعود ھيچيک  خصيت او س ه م وم است ک معل
سعودبااين خصوصيات را نداشته است، از دولی م اال سخنانعنوان کردن واحم اه  ميخواھدخويش تر از سويه ی ب  در پن

  .حافظه جامعه تحميل کندرا مطرح و براحمدشاه مسعود خود 
ل او تخريب شھر کابل،وديل بود وثمره کارنامه ھای جنگیيک جنگ ساالر قھار وبی ب" آمرصاحب"ھمه ميدانند که   قت

ايی ازست  اين.ھزار مردم بيگناه شھر کابل است٧٠ - ۶٠ کشتارانه مردم افشار وبيرحم ه ھ ه ھای  نمون مسعود کارنام
اک حساب بامسعود بجز ويرانی شھرھا وکشتار مردم بيگناه وتصفيه .نشبرای بازماندگا دان پ اد  مجاھ انھ  ،ديگر تنظيمھ

دگانش خود  ھای عقبیگريز وتخريب پلھا وجاده  وجنگ  ، کارنامه ديگری  ندارد تا مايه سرفرازی وافتخار برای بازمان
ستان ٢۵٠شھرکابل، پايتخت  وحزب وحدت ،حکمتياردر رقابت با ١٩٩۶ -١٩٩٢د طی سالھای  مسعو.باشد اله افغان  س
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ی  وه وب را به خاک تودۀ موحشی مبدل کرد وده ھاھزار کودک را يتيم واز محبت پدر محروم ساخت و ھزاران زن را بي
  . دراز ميکنندين دست گدائی به سوی عابرسرپرست نمود که امروز در کنار پياده روھای شھرکابل

ياه سنگنوطتوانای نويسنده  ل  ،،آقای س ستان دوازده سال قب ه پاک ل ب ازه از کاب ه ت ده ک ود، مھاجرش ه يضمن ب ، ی نام
  :چنين تصويرکرده  مسعود را دراوج قدرتکابل سياسی وبشری جغرافيای 

ر از آناگر قرار باشد براي بازماندگان کابل امروز شعري ب..." ايد کمت د شد، ش يم مصراع خواھ  و ،سراييم، به مشکل ن
اھي  ه کوت م ب شاني"شايد ھ ه پري د ب ه يارانن يچ ديگر و" ھم سترآً او اتفاق... ھ ل هن سوتر در گ ي شھر کاب ه ( حقيق ه ب ک

ا بيشتر پنجشيرتازگمانم  و به ،آنکه خوب ميدود و خوب ميتازد)  پروان خالصه شدههمساحت خيرخانه و کارت د ت ي ميکن
اپليون او چارنعل. ترکتازي، جواھرفروش مشھور و معروف احمد شاه مسعود است  ،سياسي را به تقليد از اسپ افيوني ن

ستماتيک مي در سي ات دبه گمان خودش آنق راي اثب ه ب بھه ه شدن از طويلقمچين ود ک وچکترين جاي شک و ش اريس ک پ
ذارد ان.نميگ ن قھرم ه حت_ اي ه ک اپليون ث"ا تراش د،" انين ار ميدان ز افتخ ودن را ني وز نميب د  ھن پھاي دان ره اس ه ک ک

ه سوي باخت به ويژه فرانسوي،  د، آخرين تاخت شان ب روز گردن ه پي زار معرک ر در ھ اپليوني آن، اگ و"نسل ن " واترل
  .به سجده در افتادن سوار استھمانا و آنگاه به زانو درآمدن اسپ ... ست

ري اد انجين ه ي ه ب روز ک سعود ام اطيس کرسي م ار مقن ن ب د، اي م ميزن و ھ ور و داينم ه جنرات روزش، دست ب ام دي  ناتم
يس جمھور را جذب ميکند و صدراعظم را دفع، اين يکي را باال شدن نميگذارد ياست که رکرده حاکميت را چنان چارچ 

زي جز ًاواضح. و آن يکي را نشستن ا، چي سور بازيھ شم و پکول و پروفي ه پ ن ھم ه در پشت اي ش ک ابود ساختن ه اندي ن
د ته باش د وجود داش شھا. فرھنگ و فرزند اين ديار از شش جھت نميتوان اگون ھدف يکيست و تيرک د، .گون ا ميجنگن  آنھ

د و  .ميدزدند، ميکشند و ميخندند و به نوبت پيروز ميشوند از ميجنگن د و ب م آشتي ميکنن گھگاھي از سر شوق و تفنن با ھ
ن ! بيچاره مردم( بلند اعالم ميدارد که در نبرد برنده بوده است ھر شب ھر جانب درگير با بانگ مردم فرياد ميزنند که اي

ا .) يک و آن يک دروغ ميگويد و آن ديگري شکست خورده است غ و ب ه دري ا اينگون ه ب د گفت ک ، داوري و سنجشباي
  مگر چگونه؟: خواھيد پرسيد. مردم اشتباه ميکنند
چپاول  و  آنھا خوب ھم ميجنگند، خوب ميکشند و خوبتر از کشتن، ميدزدند، چورًاتصادف...،قت داردجنگيدن جھاديھا حقي

مگر نه اين است .  در برابر مردم قرار دارند و بر روي مردم آتش ميگشايندًاميکنند، آنان با پيشرفته ترين اسلحه مشترک
ا ند اين مردم ا! جنگه برندًا جنگ در اين ميانه مردم است و آنھا امروز حقيقتهکه بازند شوند و ي شته مي ا تفنگ ک  که يا ب

ه ديگري مهپس از جنگ در فاصل ه گون ار ب د دو انفج ستم جون  (س . س"....يميرن اد١٩٩۴بي الم آب اروق ،  ازاس ه ف ب
  چاپ المان،١٩٩۴شماره اول"راه  " مجله ،)در جرمنيفاراني 

  .طلبی  درکابلت مسعود وکارنامه ھايش در دوران جنگ ھای قدرت قچنين است حقي
اظ بلکه ،قناعت ندارند  به او قھرمان ملی به گفتن اين است که ھواداران مسعود،مضحکۀ بزرگتر ه  الف االتر مبالغ آميزوب

د و  سبت ميدھن ه او ن تحقاق ب ثالاز اس ھدا"او را : ًم االر ش ھدا"و " س ردار ش د" س دانيم. ميگوين ه مي ه ھم ات  ک کلم
وردوفقطفقط  " ساالر شھدا"و" سردارشھدا" ام حسينحضرت ا  در م امبر اسالم) ع(م رود و نواسه پي سته بکار مي شاي

ه خود نه ظلمی درحق مردم ،که   است نام اووزيبنده وده بود،ون عمرش را کرده بود ونه خانه وکاشانه مردم را ويران نم
ه  نيست جنگ ساالری  اليق نام سردار شھدا. درعھد شکنی و تفرقه اندازی صرف کرده بود ه ک ه ويران شھرکابل را ب

انیو از   ھزار انسان بيگناه کابل را سربه نيست کرد۶٠بيش ازمبدل ساخت و زارش .  ساخت منطقه افشار، کربالی ث گ
ه يک با ١٩٩٣ دلو١٠ شبکه مسعود درگواھی ميدھند بين المللی ھای رسانه ھای  وا برمحل ين وھ ه از زم شار حمل ،  اف

يش از ار ھزار ب رازچھ زانف ردم ھ سی روا داشتره را م اوز جن ان تج سيف ش ة ال اموس بقي ود و برن ست نم ه ني  . سر ب
ا ميکنمردمان  ل سوگواری برپ اران آافشار ھرسال به مناسبت اين کشتار وحشيانه  محاف ه جنايتک تار محاکم د وخواس ن ن

د از ترس شورای نظارکه اکنون ھم از قدرت باالئی در حکومت کرزی برخوردا، ولی ميگردندفاجعه  د،جرئت ندارن رن
  .باز کنندشورای نظار زبان به شکايت پيشتازجنايتکار اين از 

م کردن خطاب  حتی احمدشاه مسعودبه اگر کمی دقت داشته باشيم  ھيد ھ االتر از ش تب ا . اوستاقحقاس ه آي يم ک د ببين  بيائي
ده  اطالق کرد؟ کلمه شھيد بر کسی اطالق ميشود که وًواقعا ميتوان کلمه شھيد را برا در راه خدا و دين اسالم باکفار جنگي

وسرش را دراين راه از دست داده باشد،بنابراين تعريف ديده ميشود که مسعود در نبرد با کفارروس کشته نشده، بلکه در 
  .تر از اوبودند، کشته شده استبنيادگراخود يعنی با طالبان يا القاعده که اسالمی جنگ با برادران 

ه ستی ک ر ژورنالي ددونف رده بودن سعود را ک صدترور م ام بر( ق شت اتھ ر انگ ان او اگ ذاريمنزديک ار بگ اھرا )را کن ً، ظ
ه گرفته بودقتل او را از جانب القاعده دستور ن نيت ک ه اي تند، ب سعود اس ند،که دراسالميت خود بسياربسياربنيادگراترازم

د بنابرين آنھای که . اگر مسعود را بکشند، پاداش شان  بھشت خواھد بود شته شدند، از دي مسعود را کشته اند وبعد خود ک
  . طالبان والقاعده نه تنھا غازی بلکه شھيدھم شمرده ميشوند

ا د ديگر شخصيت ُيک ب ،برمبنای اسناد وکتب چاپ شده از سوی رجال استخباراتی  روسيه وامريک سعود ع ن م است اي
ه دتھاوی :ک اتی  در م ای اطالع تخبارات نظ( GRUخدمت سرويس ھ او CIA و )امی شورویاس ستان ISI امريک  پاک

ه  ، وقرار داشته وسازمان اطالعات فرانسه وانگليس وکجا وکجا  ر از ٢٠٠ تا روز مرگ خودماھان زار دال " CIA " ھ
رعالوه مب ه از یلغاب ستان "ISI" ک اتی پاک ازمانھای اطالع ر س هوديگ ته، ميگرفت ی داش ت م اب. است درياف جنگ "کت

   .مسعود را افشا ميکنداين بعد شخصيت  است که بخوبی ل امريکائی يکی از اين اسنادستيوکونوشته " ارواح
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م ه اافشا کرد ريانا افغانستانتلويزيون آروی خط  نجيب هللا بارھا  افسران نظامی رژيمافزون براين،  ا سقوط رژي ه ب ند ک
ا وصدنجھزار تانک وزرھپوش پتعداد به  ھزار موترالری  و٩۵در حدود نجيب هللا،  ال  ھ اره جنگی ميک ب ،ده ٢١طي

زات نظامی ھ اين ھمه وسايل  وتج.از آن رژيم به دست احمدشاه مسعود رسيدھا طياره  باربری ،ده ھا ھليکوپتر توپدار ي
ه دست دويک وجنگی  که حتی يک طياره کشور چه شدندملی اردوی  اه مسعود ب د از مرگ احمدش ی  تانک بع لت فعل

نه  وھزاران ا به قيمت صدھايطی نظامی کهنرسيد؟ آخر اين ھمه وس ه وشکم گرس ن ملت پابرھن  ميليون دالر از خون اي
شور ود ودر طول سالھا پس از استقالل ک ن  ميخريداری شده ب ی اي اع از تماميت ارضی وحاکميت مل ست در راه دف باي

ابه آن کشور وانتقال داد  را به تاجيکستان  سرمايه ملی چرا مسعود تمام اين،کشور بکار ميرفت ا  آ بخشيد؟ فروخت وي ي
ام قاچاق بزرگتر سراغ شده ميتواند؟ خيانت  از اين اين يک خيانت بزرگ نيست و ه اتھ الی است ک واد مخدر اين درح م

  .نيز براو وارد ميشود، کشورالجورد وزمرد وتجھيزات نظامی مثلثروت ھای ملی غارت و
ان وبا تدويرمحافل ھرچه بزرگتر در داخل وخارج کشورا بادرک اين موضوع تالش دارند تبرادران مسعود   تبليغات مي

ردم  تھی و ه م الی ک د، درح ی خود بپذيرن ان مل وان قھرم ه عن ه مسعود را ب د ک ق کنن دور از واقعيت درذھن مردم تزري
اه مسعود را م ند افغانستان بھتر از احمدولی واحمدضياءمسعود ومداحان وشاعران جوان وکم سن وسال، احمدش ی شناس

دن ومحال است که با  افلی وخوان ين مح ام ھای تدوير چن ل ع وان  فجايع وقت ه، بت ه متملقان د مقال ا شعرمديحه و چن د ت چن
ه بدستورشخص  داول راک شار وچن سعود اف اختم اطرمردم زدوده  س اد وخ ه، از ي ائی . صورت گرفت سعود توان ر م اگ

ستا ات را در افغان ا ثب ت ب ک حکوم تقرار ي ت اس ل وکفاي ای کاب ه ھ ردم درکوچ ون م ه خ ت ک ت و نميگذاش ن ميداش
رد  اوز صورت نگي دازی وتج ادی دست ان يم ھای جھ وسايرشھرھا به ھدر بريزد وبرھستی وناموس مردم از سوی تنظ
ناس  ردم حق ش د م دون تردي ست، ب ه ميتوان ستان را گرفت ی  افغان ای مل ه  وسرمايه ھ ای عام ی ھ اه شدن دارائ و تب وجل

وان  برضا ورغبت خود اکراه خود شان ه او از دل وجان قدر و احترام قايل ميشدند وبدون جبروافغانستان ب ه عن  او را ب
ل زاد  فيرامريکا خلي انی را از س سعود لقب قھرم تياران م ه دس ود ک ه آن نمی ب ناختند وحاجت ب قھرمان ملی خود می ش

دنامتر به غصب ملکيت ھای شخصی  مگدائی کنند وبعد در زيرنام او خود  سعود را ب ردم بپردازند و با اين عمل خود م
  .بسازند

د وان  :مردم می گوين اريخ را نميت ی ت سازند، ول ی ب ان مل د واز او قھرم د کنن داحان  از مسعود تعريف وتمجي د م بگذاري
د  صافانه قضاوت ميکن ه ومن اھد است فريب داد، تاريخ عادالن هوش ل مسعود  :ک ی شھر کاب رددر ويران شتار م  م آن وک

  ازگلبدين حکمتيارھيچ دست کمی نداشته است؟
ه اشخاصًدرست است که مردم افغانستان  اکثرا فقير وبی سواد اند، اما  د ک  اشخاص صادق را ازآنھا اينقدر شعور دارن

راد ھستی شان را  آنھا بخوبی  می.بدھندخاين تشخيص  دام اف رده وک دانند که کدام اشخاص برای شان صادقانه خدمت ک
د ، بلکه . اه ساخته و بدبختی آفريده استتب ول ندارن ی، قب ان مل ه حيث قھرم ادی راب ازاينست که آنھا ھيچ قوماندان جھ

  .قھرمان واقعی راملت افغانستان ميدانند که سخنی بسيار بجاست
  

  : خصوصيات زير باشد صفات و قھرمان ملی، می بايستی ال اقل دارایاز نظراين قلم
  .وکسب قدرت،خون ھوطنان خود را بزمين نريخته باشد بخاطرجاه ومقام -١
  .جاسوسی خارجی وداخلی قرارنگرفته باشد  ھيچگاه در خدمت کشورھای بيگانه وسازمان ھای  -٢
   .نباشدوميراثھای فرھنگی مواد مخدر زمين وقاچاق زير ثروت ھای ملی وفروش متھم به غارت    -٣
ه لحاظ   نزد ھمه مردم ويا اکثريت قريب به ا-۴ روه خاصی ب زد گ ه درن تفاق مردم کشور محبوبيت داشته باشد، ن

  . اتنيکی، حزبی و يا مذھبی
أمين صلح-۵ ا ت يھن، ي اع از م ت درعرصه دف ی، وديگر وامني ستگی مل أمين ھمب ا ت اعی ،  ، ي ای اجتم عرصه ھ

   .اده باشندانجام  ندھموطنان تا آنزمان فرھنگی وعلمی ابتکاری کرده باشد، که نظيرآن را ديگر
  . ، احمدشاه مسعود لياقت وشايستگی لقب  قھرمان ملی را ندارد فوق الذکرخصوصيتپنج   نظرداشتبا
  

  ٢٠٠٨/ ٩/ ٧ پايان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 


