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 م٠٩/٠٩/٢٠١٠                         رف عباسیامحمد ع
 

  !محفل ياد بود احمد شاه مسعود در کابل
  

 سخن امروز يکبار ديگر مردم غمکشيده، رنج ديده و دردمند افغانستان شاهد محفل سياسی بودند، که گردانندگان و
د و در عمل ثابت کردند که عناصر گويان آنرا کسانيکه خود مسبب ويرانی ها و بدبختی های امروز افغانستان هستن

ضد ملی و ناقضين حقوق بشر ميباشد که در مجموع عاملين واقعی تمام مصائب، رنجها و بدبختی های اين ملت بينوا 
  .بوده دستهای شان تا بشانه در خون ملت آغشته است سند جباريت شانرا می رساند

دستور اربابان حضور بهم رسانيده بودند و متباقی چک عدۀ ديگر شامل کسانی بودند که روی مصلحت سياسی و يا 
چکی و شعار دهندگان بودند که با اغتنام ازين فرصت با بلند کردن نعره های تکبير  دور بت های خود ساخته و خود 

  . تراشيده می چرخيدند و می رقصيدند
  

ی فاميل، بازماندگان شورای نظار و برگزاری همچو محافل در واقعيت بيشتر وسيلۀ سوء استفادۀ سياسی توسط اعضا
  . باقی رؤسای تنظيمی جهادی است که مشروعيت قدرت خود را تثبيت نموده هريک برای خود قهرمانی ميتراشد

  
اين گروه معلوم الحال با نهايت بيشرمی با کمال بيحيايی و عالمی پر رويی پشت ميز خطابه قرار گرفته از يتيم و بيوه 

  .د را غمخوار و دلسوز آنها ميشمارندزن وطن ياد کرده خو
ای سياه رويان تاريخ شما خود قاتل چه تعداد انسان بيگناه اين وطن بوده ايد؟ چه تعداد طفل معصوم را بی پدر ساخته 

محو نموديد؟ شما که " و به چه تعداد زن مظلوم را بيوه ساختيد؟ چه تعداد خانه را ويران حتی خانواده هارا کامال
 بمردم بيگناه يرغل برده بيرحمانه با قصاوت و سنگدلی قتلهای وحشيانه نموده، شما دست های خون آلود  چنگيزوار

از خود پيش آمدگان را شسته با تمام جنايات غير قابل باور خود آنها را تبرئه نموده پيش بينی زعمای شان را بکرسی 
  .حقيقت اجالس داديد

  
  . خمهای التيام نيافته و خون چکان مردم پاشيداين محفل مشت های پر از نمک را بر ز

  
جای بس تعجب است که اينها در عقب سنگر مقدس جهاد پنهان شده خود را در صف مجاهدين برحق راه آزادی 
افغانستان قرار داده به نهايت وقاحت ميگويند که ديگران ميخواهند جهاد ما را کمرنگ سازند و ما را جنگ ساالر 

  .مينامند
  ! چه استدالل سخيف و جبونانهبه به 

ای جهادفروشان، ای سوداگران شرف وعزت وغيرت مردم اين ديار، ای دکانداران دين،  ای چاکران حلقه بگوش آی 
اس آی  و ای اسيران حرص و آز و فرمانبردارداران سی آی ای امريکا،  ای سالح فروشان، ای دوا فروشان، ای 

 فروشان و فروشندگان همه لوازميکه برای مهاجرين ومجاهدين بدبخت چای فروشان و بوره فروشان و خيمه
افغانستان از هر گوشه وکنار دنيا  معاونت شده بود، ای وطن فروشان که در برابر نفوذ و پول ايران، روسيه و 

 شما که برای .هندوستان عالوه بر غالمی قبلی تان به پاکستان خواست ها، اميال و دسايس آنها را چامه عمل پوشانديد
بقای قدرت و فراهم آوری امکانات سوء استفاده شخصی با کی نبود که نساختيد و به جاسوسان و خائنين شناخته شده 

  .القاب رهبران و ساالران اسالم را بخشيديد
  

ميتوانی يک سند و يک حجت ثقۀ تاريخی را . ضياء مسعود،  تو از مبارزات تاريخی  دو صد ساله تان ياد کردی
اگر تو شورش ننگين حبيب اهللا کلکانی را جزء مبارزات تان ميشماری . پيشکش  کنی که حاکی از اين مبارزه باشد

پس چه افتخار بزرگی که شما يک مزدور انگريز را بنا بر پيوند های مبرهن مبارز ميخوانيد، کسيکه خودش و 
شرق زمين را قربانی دسايس دشمنان اين کشور پيروانش قهرمانی های اصيل فرزند نامور افغان، ستارۀ درخشان م

کانون های علمی را بآتش کشيد و کليه زيربنا های .  دستآورد مترقی اين شاه وطنپرست را بباد فناه داد.  نمود
  .عالوه بر چور و چپاول، تاراج غصب دارايی ها و کشتارهای دسته جمعی. اقتصادی را محو و نابود نمود

ردم آگاهند و مفهوم پيامهای نهفته ترا ميدانند که تا حال انگيزه های قوم گرايی، و منطقوی در م!!  آقای ضياء مسعود
نهاد تو جوش ميزند  و شما نبايد از وحدت ملی و سهم سرتاسری مردم در تعيين سرنوشت کشور سخن گوييد  و اين 

  .ت شما استپديده ها را شما به ارث برده ايد و اين پايه های اساسی و اصولی مبارزا



  
 

 
و شميره   ٣تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ارۍ ته رابوليت تاسو همکنپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

آقايون ضياء مسعود  و عبداهللا شما از آغاز اشغال، کنفرانس بن در همه سرنوشت سازی های اين وطن بقدرت عام و 
در وزارت .  تام شامل بوده تا ديروز بحيت معاون اول رياست جمهوری و وزير خارجه شامل اين دستگاه فاسد بوديد

  .ز توازن قومی استفاده نموديدخارجه  در تعيينات  و مقرری ها تا چه حدی ا
فراموش نفرمائيد که اين نويسندگان در برابر پول .  شما به نشرات و کتب شرق  وغرب در وصف مسعود ياد کرديد

و ) شراب فرانسوی(هر نوع حماسه می آفرينند اگر وسايل عيش و نوش مؤلف کتاب در درۀ زيبای پنجشير با واين 
  .گردد شير ساختن و پلنگ ساختن تعجب آور نخواهد بودودکای روسی با پول کافی مهيا 

شما فرموديد که احمدشاه مسعود نه تنها مجاهد، قوماندان و رهبر بود بلکه يک سياستمدار آگاه با عمق نظر بود آری 
عالوه بر جسارت . منکر اين واقعيت نميتوان شد که مرحوم احمد شاه مسعود صاحب فراست، درايت  وعمق نظر بود

سياست درب های نوی را برای مسعود کشود واقعبينی های سياسی از .  شجاعت و دليری و مشخصات قوماندانیو 
افق نظر سياسی اش از مأورای سرحدات افغانستان فراتر رفت ديگر سازش و مصلحت .  وی بازيگر ماهری ساخت

فنگر تعهدات خود را در تأمين وحدت مسعود به يقين بحيث سياستمدار ژر. جزء  سامان بازی های سياسی اش گرديد
ملی احساسات بيهوده شمرده خواست شرائط  و امکانات و شهرت گسترده اش را بحد اعظم بنفع خود بگمارد و خود 

  .را بحيث بازيگر ماهر شامل حلقه طرح های منطقوی گردانيد
  

ام  و اينکه چرا طالبان را مقاومت اينکه از سياهی و تاريکی و تحجر فکری جريان طالبان سخن ميگويی من با تو 
ملی ميخوانند با تو همنوا ام ولی اگر تو هرکه را قهرمان ميپنداری حق مشروع تو و هم پيمانانت است ولی برچه بنياد 

را پهلوی نام قهرمان ذکر ميکنی آيا اين لقب بر اساس يک رفريندم عام صورت گرفته آيا ) ملی(و اساس کلمه 
آيا فيصله های خيمۀ شيطانی بر . ستان مرحوم احمد شاه مسعود را بحيث قهرمان ملی پذيرفته انداکثريت مردم افغان

اگر تنها مسعود مرحوم قهرمان ملی است پس معيا رها و مشخصات چيست که ديگر .  معيارهای ملی قابل قبول است
سناد موثق و نشر شده قضاوت سالم بگذاريد تاريخ و مردم بروی ا. سر سپردگان قهرمان از اين امتياز محروم اند

  . داشته باشند
  

آقای خليلی تو بسيار مزورانه از دوران ننگين حکمروايی خود  و ديگر حلقه های تنظيمی تان با تمام جنايات مشهود 
تو بيشرمانه سی سال گذشته را بدو بخش تقسيم کردی اول جهاد دوم مقاومت وهيچگونه .  مؤثق  و مستند گريز کردی

مقاومت را در برابر طالب يک قيام مردم خيز با پشتيباتی قاطبۀ ملت خواندی .   نکردی١٩٩٦ تا ١٩٩٢ره بوقايع اشا
تاريخ گواه است که رهبران قهرمان شما به پيشباز طالبان شتافتند و آنهارا کبوتر .  و از موجوديت مقاومت سخن گفتی

مجبور بفرار ساختند صرف پول و اسلحه ايران و روسيه صلح و موج خود جوش خواندند  و حتی تورن اسمعيل را 
شما همه فراری " عمال. و هندوستان شما را بنا بر تعهدات تان مجبور به مقاومت های پراگنده و ناکام ساخته بود

همان طالب عقب گرا ظلم  و استبداد  و جنايات شما مردم را در واقعيت بحدی از شما منزجر ساخته بود که به . بوديد
  .خير مقدم گفتند

  
تو چگونه از احساسات پاک مردم هزاره . خليلی تو همين حاال برای شکستن وحدت ملی چه کاری نيست که نميکنی

ن چه ظلمی .  سوء استفاده نموده بنفع بيگانگان آنها را تحريک ميکنی آيا تو، مزاری و محقق در حق جبهۀ سيد ج
 شما بيست هزار هموطن هزارۀ ما را در عودت تان از ايران قتل عام نکرديد؟  آيا جنايات ميخ را روا نداشتيد؟  آيا

کوبيدن ها و تجاوزات نامردانه جنسی شما را تاريخ باالی مردم اهل سنت  و مخصوصًا پشتون های مناطق سيلو، 
  کارته چهار و کوته سنگی فراموش ميکند؟

  
پس .  ار ميسازد ولی آثار خشونت در افکار و اعمال آمر صاحب وجود نداشتشما گفته ايد جنگ انسان را خشونت ب

  وقايع جنايت بار افشار از لطف و شفقت آمر صاحب بوده است؟
  

سياف تو چگونه سرت را در ريگ فرو برده فکر می نمايی که مردم  و تاريخ جنايات و سوء استفاده های ترا 
ر اعراب را که برای مهاجرين و مجاهدين افغان کمک کرده بود همه را تحت تو که به مليون ها دال.  فراموش ميکنند

الجيب کرده چگونه نفوذ اعراب را باالی کشور ما پهن ساخته دوشيزگان پاکيزه افغان را بآغوش بادارانت انداختی و 
  .در جنگ های داخلی تو و افراد مسلح ات چه جناياتی نبود که مرتکب نشدی

  
ای دسيسه کار، ای تجزيه طلب کهنه کار، ای سازشگر آلوده،  ای عوام فريب  !   شياطين و ای منافقای استاد!  ربانی

تو بودی که مسعود را فريب داده " اصال!  ماهر،  ای که تو بارها وطن ما را به پرتگاه نابودی و تجزيه سوق دادی
ت اگر حکمرانی ات دوام ميکرد تو کاری در ای سرمايه دار خون مل! تفرقه  و قوم گرايی را در کله اش جاه دادی

  . حق پشتونها ميکردی که سرب ها  در حق مسلمانان بوسنيا روا داشتند
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.  تو در آئينۀ روزگار فقط خود را می بينی.  تو به هيچ حرفی که ميزنی باور، عقيده  و ايمان نداری!  قانونی
تو از . وع اختالفات بين تو و برادران مسعود استکشمکش های پولی از راه پرداخت های سی آی ای هنوز موض

دوران کمونيست ها سخن گفتی آيا تو نبودی که تابوت محمود بريالی را بشانه ات از طياره پائين کردی آيا تو و 
و تو نبودی که جلو اخراج .  عبداهللا جزء کسانی نبوديد که در تمام موافقات و مصالحات با ايشان حظور داشتيد

  ران را از يک کشور اروپايی گرفتی؟؟جنايتکا
  

يکبار ديگر شما چهره های شناخته شده با سوء استفاده از نام مسعود مشروعيت خودها را مطرح مينمائيد آيا بعد از 
ختم اين محفل کداميک شما راه قرارگاه چادر نشينان و خيمه نشينان حومه کابل را پيش ميگيريد و معاونتی به يتيم و 

درين ماه مبارک رمضان اشک رخسار يتيم را پاک کرده معلولين جنايات تانرا غمخواری .  جاهد ميکنيدبيوه زن م
  . ميکنيد؟  يا اينکه راه قصر های مجلل خو درا پيش گرفته منتظر ايد  که خدم شما وسايل افطار شمارا مهيا کند

  
دادها،  اين دارايی ها امتيازاتيست که خداوند عالم از کسی با محاسن سفيد و عباء وقباء اسالمی شنيدم که گفت اين جاي

بتو ميگويم ای بيخبر از راه خدا تو چطور مال دزدی و .  به مجاهدين اعطا فرموده و ديگران غبط  و حسرت ميبرند
خيانت علنی را عنايت خداوندی ميدانی تو باين گفتار بی مفهومت از خطوات شيطان، نه خطوات قرآن پيروی ميکنی 

  .تو معنی واقعی جهاد را نفهميدی و يا اينکه اوامر الهی را بنفع و خواسته خود تعبير مينمايی.  اتهيه
   

اگر يکی ازين به اصطالح سران جهادی در برابر قضاوت ملت ايستادند و گفتند که اين همه دارايی را از کجا کردند 
 های مجلل در پغمان و آسايشکاه های زمستانی جالل از کدام عايد  و کدام منابع قصرهای کنار دريای پنجشير، خانه

آباد  و صدها مال و ملک منقول وغير منقول در داخل،  ويال های مجلل  در دوبی، هوتل ها در سويس و خانه های 
دنمارک و ترکيه  و فلوريدا، اين معاشات امتيازيست که باين مجاهدين ممتاز خداوند اليزال اعطا فرموده چه رسد به 

  !ای جاهل دينی که گفتی با خدا دادگان ستيزه مکن . يون ها دالر ذخيره  در بانک های خارجیمل
  

هر قدر ! ای عوام فريبان چيره دست، ای دزدان دارايی های ملی، ای دشمنان خدا و رسول،  ای گمراهان راه خدا 
ه شما بنحوی در برابر محاکمه ملت قرار محفل بسازيد، هر قدر نطق  و خطابه کنيد مردم شما را شناخته  و به يقين ک

. خواهيد گرفت و يا اينکه خداوند ديرگير و سخت گير شرائطی را بار خواهد آورد که اينبار گريز هم کرده نتوانيد
  .بياموزيد از مصائبی که در همجواری ما رخ داده

  
با گريه و زاری ) ج(  شب ها بدربار اهللا من نه طالبم  و نه علمبردار طالب، نه خلقی ام و نه پرچمی،  من کسی ام که

در خارج مملکت خالف تعهدی که بکارم سپرده بودم که در فعاليت های سياسی .  موفقيت مجاهدين را طلبيده ام
اشتغال نورزم ولی حب وطنم مرا نميگذاشت خاموش باشم من صدای وطنم را در هر موقعيت ممکن باال نموده ام هر 

برابر باحوال .   شده شرائط افغانستان را به اطالع سفراء و نماينگان دول متحابه رسانيده امفرصتی که برايم ميسر
ذکر اين مسائل خود ستايی نيست ولی ميخواهم بگويم که رؤسای .  اقتصادی ام کمک های الزم را انجام داده  ام

 که به ايشان اعتماد کرده بودند نا اميد و تنظيميه  و گماشتگان قوت های خارجی نه تنها مرا بلکه مليون ها هموطنم را
  . هر آن بيانيه های نجيب بگوشم طنيين مياندازد. ما را نزد چپگرايان سرافگنده ساختند. دلشکسته ساختند

  
علی رغم همه گفته ها من بحيث يک افغان وطندوست و آزاديخواه تا زنده ام  به رستاخيز ملی مردم قهرمان و سر 

اين مبارزۀ ملی با تمام قربانی های بينظيرش نه تنها شرائط و احوال را در ميهن .  افتخار مينمايمسپردۀ افغانستان 
خود ما تغيير داد  و خالف توقع جهان،  پوز يک قدرت بزرگ نظامی جهان را بخاک ماليد بلکه باعث سقوط مکتب 

رت شوروی را درهم شکست و تعداد بيشمار اين قيام بزرگ و تاريخی زنجير اسا.  و فلسفه مارکسيزم ليننيزم گرديد
  .ممالک اسير را آزاد ساخت

  
اين ما نيستيم که جهاد پر هيبت اين ملت قهرمان !  ای دشمنان انسانيت! ای دشمنان اسالم  ومخلوق خدا!  ای بيخبران

ی بلکه بيرنگ و را کمرنگ ساختيم بلکه اعمال خائنانه و سوداگری های شما باالی خون مجاهدين جهاد را کمرنگ ن
صدماتی که شما باين قيام ملی وارد کرديد بحيث آثار ننگين در تازيخ افغانستان، عالم اسالم و .  لکه دار ساخته است

  .انسانيت باقی خواهد ماند
  

  پايان
 
 


