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 اند طالبان حافظ میراث احمدشاه مسعود
 

شاه مسعود دارند  احترامی که طالبان به احمد
هرگز به شاه امان هللا، میر غالم محمد غبار، 

ظاهر  داکتر عبدالرحمان محمودی و احمد
ظاهر از  ندارند. محمودی، امان هللا و احمد

پشتون بودند اما از لحاظ فکری  نظر قومی
بنیادگرا نبودند. طالبان وقتی به کابل آمدند قبر 

ظاهر را تخریب کردند و سر هر فرصت  احمد
علیه امان هللا تبلیغ کرده به او نفرین فرستادند، 

 اما از مسعود همیشه با احترام یاد کردند. 
 

شاه مسعود و مالعمر اما این قدر از هم بینند. احمد طالبان امان هللا را مثل فرعون و یزید بد می
ها اختالف و تفاوت داشته باشند، اما از نظر فکری در یک جبهه و   تفاوت ندارند. آنان شاید ده

 .برادران سیاسی بودند

 
ً اظهار تاسف کرده و گفته بود که  مالعمر از عملیات انتحاری بر جان احمد شاه مسعود علنا

ه او مجاهد بزرگ بود. این روحیه در بازماندگان مالعمر نیز شد، چرا ک مسعود نباید کشته می
گرایان تاجیک بیهوده خود را دوستدار مسعود جلوه  اند. قوم وجود دارد. آنان به مسعود احترام قایل

گرایان تاجیک را  ها و قوم باشند. مسعود خود، ستمی ها می تر از ستمی دهند. طالبان مسعودی می
 .ین یاد کرده بودبارها با خواری و نفر

 
طالبان دشمن مردم پنجشیراند اما دشمن مسعود نیستند. آنان اگر در قدرت بمانند، ثابت خواهند 

 .باشند کرد که پاسبان میراث مسعود و دشمن میراث امان هللا می

 
جنگید )خالف مسعود که به  ها آشکارا برای حقوق قومی می مزاری مجاهد شیعه بود و پسان

گفت که برای حقوق قوم هزاره  آورد، مزاری علنی و به تکرار می اش را به زبان می ندرت نام قوم
هللا مجبور به انتخاب  کند(. اگر روزی امارت طالبی بین نام، قبر یا عکس مزاری و امان مبارزه می

 .شود، مزاری را انتخاب خواهد کرد

 
و بیهوده بر گور برادران جهادی ها و دیگران باید این ظرافت را متوجه باشند  ها، تاجیک پشتون

 .های قومی تر و خشک نسوزانند و طالبی صف بسته همدیگر را نفرین نکنند و در جنگ
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