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  نوشته عرفان 
  سنگفروش يا قهرمان ؟

  

  !جنگساالريکه ستايش چه، که نيايش ميکنند 
  

خواهی « درين  اواخر گردانندگان و وابسته های شورای نظار سخت ميکوشند تا ياد عظيم ترين جنگساالر افغانستان  را 
 .بر ملت جنگزده و غمديدۀ افغان بقبوالنند» !نخواهی 

  
 گذشته ميدان آشوب و جنگ های گوناگونی شده که هر گروه و افغانستان در طی سی سال

هرباند و هر حزب و هرتنظيم و هرشورا بر بخشی از آن مسلط شده با يکديگر به نبرد 
همۀ اين گروه ها و . خونينی پرداخته تا اينکه کشور را به سرحد امحای فزيکی رسانيدند

بی رحمی داشتند که در مجموع باندها از خود تفنگ بدست های خشن و قوماندانهای 
افغانستان را دچار مصيبت های ملی، اجتماعی، اقتصادی و راوانی ای ساخت که به 

  .مشکل درز بندي خواهد شد 
  

شورای نظار يکی ازين باندهايست که جنگ افروز و لجوج محسوب شده که در طی 
های شهر کابل را حيات جنگ های داخلی و قومی شان ملت افغان را باالعموم و باشنده 

  .بالخصوص به کام نابودی کشانيدند
  

سرکرده و مؤسس اين گروه همانا جنگ ساالر اعظم يعنی احمد شاه مسعود بود که توسط 
نامبرده در راستای مقاومت برعليه قشون اشغالگر شوروی . جنگ های تفرقه آميز خود مشکل افغانستان را مشکلتر ساخت

وی يک چهرۀ مرموزی . مبدل ساخت» جهاد را به فساد«تان زد و بندی داشت و بدينگونه در خفا با دشمن مردم افغانس
قدرت سياسی بود و در همين راستا با گلبدين حکمتيار مشترکًا پنجاه هزار مردم » مجنون«سرسخت و » عاشق«داشت که 

برد، معادن و خزاين افغانستان را دزدانه مسعود ثروت ملی و داشته های کشور را به يغما . بيگناه کابل را به شهادت رسانيد
 آی اس آی ،  کی جی بی،  وی با سازمان های استخباراتی کشورهای مختلف چون. فـدای هـوس های شخصی شان نمود

  و غيره ارتباطات مخفی  و پشت پرده داشت که خوشبختانه اين همه زد و بندهای او امروز بر همه کس مبرهن سی آی ای
  . گوناگونی جهان را فرا گرفته استگشته و شواهد

  
بايد مشخص شود تا نبايد هوا خواهان و وابسته گان » قهرمان ملی «و » خائين ملی « روی همين ملحوظ است که فرق ميان 

  .شورای نظاری  و يا اقارب و ارتباطيان چندين رخه آن جنگساالر جفاهای اورا بنام وفاهای او برملت اشاعه بکنند
  

برادر او که خود را رئيس عمومی به اصطالح » احمد ولی مسعود«يکی از وابسته های جنگساالر مسعود بنام بنابرين، 
 سال سفارت افغانستان در لندن را انحصار و اشغال داشته پيامی به افغانهای مقيم اروپا و ١۴بنياد مسعود می نامد و بيش از 

خشن جنگساالر مسعود را با حيله و نيرنگ صيقل نموده و از او يک استراليا ارسال داشته و در آن کوشيده تا عملکرد 
  .بسازند» پيشوا« چه که » ملی« چهره 

  
خبرنگار برتانوی که در عين حال رابط » سندی گال « احمد ولی مسعود که خود يکی از نااليقان در مکتب بود از طرف 

ولی مسعود در . گرفتن زبان انگليسی به انگلستان برود ض فراغر» ظاهرًا«، سپانسر شد تا  بود)MI-6(  استخبارات برتانيه
منحيث سفير افغانستان در آنجا رسمًا تقرر » !آمر صاحب «در لندن بماند تا اينکه از طرف تحت نوازش استخبارات برتانيه 

  .يافت و مدت چهارده سال است که اين سمت را انحصار و اشغال داشته است
بايد هر دو پا را در يک موزه نموده اگر » !آمر صاحب «يز در پاداش نواشگری برادر خود ناين شخص يعنی ولی مسعود 

  .جنگساالر مسعود را تقديس و عزيز بداردبايد » الزمًا « کسی بخواهد يا نخواهد 
  

ردان و احمد ولی مسعود با مسخ کامل تاريخ کوشيده تا در پيام خود مشاهير و نوادر تاريخی افغانستان را با سيه م
روشن هم وی به گونۀ تجاهل عارفانه سعی می ورزد تا در روز . جنگساالران منفور افغانستان در يک ترازو  ميزان نمايد

  .  کاذبانه بزرگنمايی ميکندوپکمايکروس اين مسعود کوشيده تا آن مسعود را توسط. آغوش رويای تخيلی خودش گردد
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اين برهمه مردم ثابت ! وشی عينی و چه ناجوانمردی تاريخیگستاخانه، چه چشم پ، چه مقايسۀ چه بزرگ نمايی تخيلی! واه  
ی توظيف به  در همان ولسوال١٩٧۵شده که جنگساالر مسعود از يک ولسوالی برخاسته بود، توسط آی ايس آی در سال

لسوالی تحديد بود تا اينکه در همان و.  بر همان ولسوالی مقيد ماندشا، تمام حيات  سياسی و رزمی حمالت تروريستی گرديد
» ولسوالی گشا« خ خواهد بود تا يک اين يک جفای بزرگ به مقاومت و خيانت به تاري. در حوالی همان ولسوالی بقتل رسيد

جنگساالر مسعود يک سنگفروش  بيش نبود و همواره آب را . دنمومقايسه چه که محض يادآوری » کشور گشا« را با يک 
 استخباراتی بيگانگان ريختانده و يک قشر مرموز، غير ملی، تفرقه انداز و منفوری را پرورش داده های بر آسياب دستگاه

  . خارج مسموم ساخته است وکه همۀ جامعه افغانی را در داخل
  

» يزهمه چ«را » هيچ« ، گروههای خاص متعصب و بيگانه پرست سخت ميکوشند تا دريغا که بعضی عناصر اجانب پرور
صلی او يعنی از حالت  را از جای و مقام ا عده و آن گروهک های که سعی می ورزند جنگساالر مسعود آن. معرفی دارند

  آن مهره مرموز را تجليل و ،B 52ن بی پنجاو دو يزور ويتامه  دهند و بارتقا» ! قهرمان ملی « به منزلت »  خائين ملی «
 و  شدهده های غرب جمع آوری و به مقامهای بلندی در کابل رسانيده از جایابر قدرتتوسط تکريم دارند، خود کسانی اند که 

 و هاسوت به   پکول های گرد آلود و دستمال های چهار خانه چرکين آنها را شده،آورده» مغاره ها به قصرها«يا اينکه از 
  .دريشی های غربی و نيکتايی های اروپايی مبدل ساخته و بر اريکه قدرت نشانده اند

  
را قبول نداشته و » راست به چپ يا از جيب چپ به راستاز جيب «فغان هرگز چنين سخاوت های خودی ملت رنج ديدۀ ا

آنرا فريب محض و جفای بس می پندارند و خواهان محاکمه همه جنگساالران منجمله مؤسس آنها يعنی جنگساالر مسعود 
  .هستند

  
 سرکرده به اسامه بن الدن وآنها  تسلط زماند که در ندالدين ربانی بوبرهان و » !وزير شير لقب«همين احمدشاه مسعود 
که مسعود وزير دفاع آن بود ولی (  تا به افغانستان بيايند همان دولت سيه مردان  ربانی  ــ مسعود ند های القاعده دعوت داد

دن و ساير رهبران القاعده پاسپورت  به اسامه بن ال١٩٩۶در ماه می ) همواره در محدودۀ پنج کيلومتری کابل محاصره بود
، که در ميدان هوائی اين چه. دان به افغانستان آوردندهای افغانی و حتی تذکره های افغانی ارسال داشتند و آنها را از سو

ا محل جالل آباد نماينده های شخصی برهان الدين ربانی و جنگساالر مسعود از بن الدن و رفقأ او استقبال نمودند و آنها را ت
عبداهللا (احمدشاه مسعود با القاعده در ارتباط مستقيم بود چنانچه . مشايعت کردند) ند بوده ديدکه ايشان برايش تدارک( معينی 
بعدًا بطور مرموزی بقتل رسيد و معاون او يعنی ام ُعظ.  مؤسس اين شبکه در توصيف مسعود معترف شده است)امُعظ

  .ديداسامه بن الدن سر کرده القاعده گر
  

» اخوان المسلمين«شاه مسعود با رهبر جديد القاعده يعنی بن الدن همواره حسنه بود چون از يک چينل  روابط و عاليق احمد
 مسعود پاليسی دوطرفه را بازی می نمود و پول ،به تعقيب اضمحالل شوروی دشمنی القاعده با امريکا. آبياری ميشدند

ی افسر ارشد س(يجًا از القاعده فاصله داد و در عوض با سی آی ای ملحق ساخت هنگفت سی آی ای بود که مسعود را تدر
شتو  دری و پنکه بزبا )درگيری شرو(  ـ از ديدگاه دشمنان ما ــ و مقام ارشد سی آی ایآی ای مايکل شيوور در کتاب خود
ـ  در کتاب خود )ستيو کول(، ز تايم نخستين دخول ـ و همچنين ايديتر روزنامۀ واشنگتن ـ خوب تکلم مينمود در کتاب خود

  . جنگساالر مسعود بود که موجب قتل او گرديدۀ همين بازی دوطرف) ـ اين راز ها را افشأ ساخته اندجنگ های ارواح
  

 سر انجام  دشمن جان او   به افغانستان دعوت داده بود١٩٩۶اعضای همان شبکۀ القاعده که مسعود رهبران آنرا در ماه می 
  .نچه با آتش بازی کردن با  آتش ملحق شدن در بر داردشدند چنا

توسط طالبان به عقب کوههای هندوکش در ) ١٩٩۶سپتامبر (چهار ماه بعد ! وزير شير لقبش  ن ربانی وئيوقتيکه خوجه 
نکه آنها به دامن مغاره ها فرار داده شدند مهمانان عزيز شانرا که همانا بن الدن و سايرين بودند بحال تجريد رها ساختند تا اي

  .طالبان افتيدند و بمثابۀ سياست طالبان در آورده شده و سر انجام عامل بالی جان ايشان شدند
  

شاه مسعود لجوجانه ميکوشند تا از طريق به اصطالح پنجمين  ، وابسته ها و شريکان جرمی احمدبه هر صورت، اقارب
  .طريق جنايات مسعود را پنهان ساخته اورا يک چهره کاذب دهند  بدينسالگرد قتل او گردهمايی ها و محافلی براه اندازند و

  
ن را با قهرمان جای سازی نمايند ئيا صداقت و خيانت را با خدمت و خاولی اگر هر چند و هر قدر اين عناصر دروغ را ب

شهود عينی افشأ سازی ده، شواهد بميان آم. ندپاشبخاک را در چشمان مردم افغانستان نخواهند توانست تا اضافه تر ازين 
سوائی هايی نموده اند که مسعود يک چهره مرموز، اثبات رسانيده و مراجع دست اول ر، عاليم و مدارک به هايی  نموده

، رابط شبکه های جاسوسی گوناگون، رفيق و همدم مخفی قشون اشغالگر  استخبارات بيگانهۀی کشور، پروردمنافی منافع مل
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، و سرانجام يک سنگفروش جواهر و یسس جنگ های تنظيمی و تفرقه انداز، مؤای ملی کشورشوروی،  سارق ثروت ه
  . تا که کشته شدبلی، مسعود ميکشت. مونه آنرا در بطن خود نداردجنگساالر بزرگ بود که تاريخ ن

  
ی، سازمانی و يا جمعيتی ها، شورای نظاری ها، و ساير افراد و عناصر همفکر مناطق متصل آن بنابر عاليق صرفًا حزب

سمتی از جنگساالر مسعود دفاع مينمايند در حاليکه کافۀ ملت از وی سخت رنجيده و متنفر هستند و با شنيدن نام مسعود از 
  .خود برحق حساسيت نشان ميدهند

  
ايند ش مينمبر بعضی مصلحت ها و مجبوريت ها مسعود را ستاي که رژيم کابل و مهره ها و گردانندگان و مؤتلفين آن بنانيا

 ۀسانيده شده و هر دو گروه به واسط جز اين ندارند چون آنعده با اين عده يکجا و مشترکًا توسط قوت اجنبی بقدرت رۀچار
  .مورد تغذيه و پروش قرار گرفته اند) B -52 (بی پنجاو دو  نيويتام

  
ش از وی، برايش دعای مغفرت نمايند چون  ها و مريد ان جنگساالر مسعود بجای نيايیبهتر اين خواهد بود تا شورای نظار

  .وی يک گنهگار محض بود و عامل قتلهای افغانها و بربادی افغانستان بوده است
  

تريت ها و بت های جنگساالر مسعود را ر، پو و قهر الهی زود يا دير مجسمه ها، تابلو هاتاريخ تکرار خواهد شد خشم مردم
ام حسين نقش زمين خواهد ساخت و ملت داغديدۀ افغان از شر اين عناصر شرير  و صد، چايسسکو همانند مجسمه های لينن

  .رهايی خواهند يافت
  

  !آمين يارب العالمين  اشفل الظالمين با الظالمين ــ الهم
  

   کانادا- افغان رساله ٨٩از شماره 
******************** 


