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 احمد شاه مسعود مسلمان بود يا زردشتی؟
 

پرچمی مانند نورالحق علومی، کثيف ای احمد شاه مسعود با داآتر عبدالرحمان و جنرال ه.  به عكس پائين نگاه آنيد
سايت زردشتيان ايران بيخبر و يا با خبر از آيفيت سياسی  .    ديده ميشود)با عكس نيمه(جنرال دالور و جنرال عظيمی 

نحو زشت آن تثبيت ميكند، از احمد شاه مسعود  به افغانستان تاريخی احمد شاه مسعود را به  اين عكس آه خيانت 
، و عقيده وی بر مبنای ماهيت سياسی.   ميخواند"تشكيل امپراطوری بزرگ پارس"و او را حامی  ستايش نموده

درينجا هم سايت زردشتيان ايران از احمد شاه .  سايت زردشتيان ايران  نبايد از يك مسلمان  قدردانی و ستايش آند
 داشتن چهره های متغير ۀمسعود بر عالوقی اين خواهد بود آه احمد شاه طاستنتاج من.  مسعود مسلمان حرف نميزند

 .، نه يک مسلمان مومنزردشتی مخفی بوديک سياسی و ارتكاب اعمال مخفی ضد ملی،  
 

 

 
 شير دره پنجشير

 

سپتامبر دو روز قبل از حمله به برج های دوقلو تجارت جهانی بار ديگر با دسيسه تازيان يکی ديگر از آرين های ٩ 
فردی که در فکر تشکيل امپراتوری پارس بود در آن سال ها که باز هم پای اجانب و .  نيز پرواز کردقلمرو بهشتبزرگ 

عت و دالوری بسياری که در مقابل دومين ارتش قدرتمند دنيا از ارتش سرخ روس ها به قلمرو پارسيان باز شد با شجا
اصيل می دانست ) تاجيک(او چون خود را يک آرين .  بر سر زبان ها افتادشير دره پنجشيرخود نشان داد اولين بار نام 

ند و فرغانه تشکيل امپراتوری بزرگ پارس را از وظايف خود می دانست او بارها به خاطر اينکه روس ها بخارا سمرق
را ضمينه تاجيکستان نکرده بود و آن را بخشی از قرقيزستان نموده بود اعتراض و ابراز نفرت نسبت به دولت روس 

را اعالم داشت او همچنين تاجيک و پشتون را پارسی می دانست و انگلستان را مسئول ايجاد تفرقه بين آنها می دانست 
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بعد از خروج اشغالگران حاال وظيفه او مبارزه با . ا بر افغانستان می دانستو علت آن را هم بهانه آقايی انگليسی ه
 به درستی که بودا تخريب نشد بلکه دشمنی خونخوار بود کسانی که مجسمه های بودا را با تانک بر زمين واژگون می کردند و

دند و در قالب دو خبرنگار عرب با بمب اما اينبار هم تازيان دشمنی خونی خود را با پارسيان نشان دا. از شرم فرو ريخت
شهيد کردند اين حمله انتحاری در  جايگزينی شده در دوربين عکاسی با دستور رسمی اسامه بن الدن و القائده مسعود را

احمد شاه مسعود هم به  .آن کشور با دست پر بازگشته بود ديدار با روسای مسعود از سفر فرانسه و شرايطی بود که
ی همچون ابومسلم پيوست که از پشت خنجر تازيان را دريافت نمودند اما اگر او رفت هزاران پارسی هستند جمع شهيدان

 . راه او را ادامه می دهندقلمرو بهشتکه هنوز برای وصال با 

  پايان


