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  ١از  ١ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

  ٢٢/٣/١٣٨٧ –آابل  بالل شهسوار 
 

  گامها بسوی پاک ساختن نام مسعود از صفحه تاريخ
گامها بسوی پاک ساختن نام مسعود (درسايت يا بهتر بگويم، دشنام نامة خاوران چشمم به مطلبي خورد تحت عنوان 

  .آه توسط شخصي به اسم مستعار منتقد گمنام نوشته شده است) از صفحه تاريخ؟

پس از آنکه سرزمين خراسان پارچه شد و « :  گمنام اشكارالهويه، مطلب خود را با اين جمالت آغاز مي آنداين منتقد

  ».کشور جديدی بنام افغانستان با حاکميت پشتونها توسط حمايت انگليسها ايجاد گرديد

 در آجا بود چرا و توسط اين اقاي منتقد آه از خراسان تنها نامي شنيده است و ديگر نميداند آه خراسان  چي است ،

  .آي پارچه شد، چيزي نگفته است 

 خراسان  از شمال توسط ازبك هاي شيباني ، از طرف غرب توسط صفوي هاي فارس و از طرف جنوب توسط 

تا جائيكه تاريخ گواهي . نيم قرن ادامه داشت  و تقسيم گرديد آه اين تجزيه و تقسيم حدود دو بابري هاي هند پارچه و

 درين مدت دو ونيم قرن هيچ خراساني اي پيدا نشد آه براي  اتحاد اين خراسان تقسيم شده فريادي بلند آند مي دهد

  .گويا خراساني ها به حاآميت بيگانه تن در داده بودند و يا اينكه اصًال  سرزميني به نام خراسان و جود نداشت 

 دهلي در برابر صفوي ها و بابري ها جنگيدند، شهادت با مراجعه به تاريخ ، اين پشتون ها بودند آه از هرات تا 

اين مجاهدت پشتون ها منتج به ايجاد افغانستان نوين شد آه زماني از . دادند، ولي حاآميت بيگانه را قبول نكردند 

  .دهلي تا اصفهان و از آمو دريا تا خليج عمان وسعت داشت 

ميت پشتون ها توسط حمايت انگليس ها ايجاد گرديد، نشاندهندة اينكه منتقد صاحب ميفرمايند آه آشور جديدي با حاآ

زيرا زمانيكه افغانستان ايجاد شد، انگليسها هنوز در آلكته و مدراس و بمبي در . بي خبري نويسنده از تاريخ است 

  .ه زعم منتقد صاحب ، دولت جديد و آشور جديدي ايجاد نمايندهند دست و پا ميزدند و به جايي نرسيده بودند آه  ب

آنچه آه به پايين آردن عكس يكي از قوماندانان جهادي به نام احمد شاه مسعود  مربوط است ، اين سوال را در ذهن 

 جاي انسان ايجاد مي آند آه عكس قوماندان صاحب در پوهنتون يا نهاد علمي و تحصيلي چي مي آند؟ زيرا پوهنتون

به خاطري گفتم آه من تا آنون عكس قوماندان مذآور را  ) جاي بد . ( بد نيست بلكه جاي تحصيل علم و دانش است 

در جاي  خوب نديده ام بلكه اين عكس  بيشتر  به روي شيشه هاي بيروني موتر هاي شيشه سياه بدون نمبر پليت و 

  . ، اختطاف آنندگان ، قاچاق بران ،  دزدان  اند  ، ديده مي شودبدون اسناد ترافيكي آه حاملين آن اآثرًا  ادم آشان

در آابل گفته مي شود آه اآثريت افسران و سربازان پوليس با مجرمين ارتباط دارند ولي با آمال تعجب مشاهده 

دست ميشود آه اين عكس  بروي شيشة هفتاد فيصد موتر هاي پوليس نصب است و ازين بر مي ايد آه اين پوليس ها 

  .پرورده هاي همين قوماندان اند

من  عمل وزير صاحب تحصيالت عالي را تاييد نميكنم زيرا ازين قوماندان زمان جهاد تنها همين عكس باقي مانده 

بايد مي گذاشتند  آه اين عكس آويخته مي ماند در غيران اگر قوماندان مذآور .  است و مشتي دزد و رهزان و ادم آش

  پايان. خودش را مي آويختندزنده مي بود مردم

 


