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 «مسعود»ادبیات کهنه ی احمد ضیاء 
 

مجموعه ی هضییدهد اناند نشییانی  مسییعودد در میان  هحمد شییاهیس جمهور کرزی و عضییو نانوهده ی معاون پیشییین ر 
مسیییت سی سیییق که ا ط ورهی نود د کار نمی کندن جریان در تاار متضیییادد هما متعهد ور ن   اای هاتره  و شیییدق 
تحریف تاریخ و وهقعیق اای هاغانسیتاند ما ره وا کسیانی اشینا سیانق که اراند هز مفاایی مسی در جهق عرد هندهی 

ستفاده می کنند سی و هجتماعید ه سسی ه یی سیا سته اای شنصی و  شینه ی جهادی  سقن هد هما هین امه ورهی نوه پی
هحمد ضیاء مسعودد وسیار درنشان نیسق و هما زمانی هین شنص ره ویشتر می شناسیی 

سییییال ریاسییییق  5که وا ل ب معاون هول رییس جمهور کرزی توارز می کند و ت ریواٌ در 
یاق سووتاژد حاکمیق هاغانستان ره تا جمهوری ننسق حامد کرزید وا سسسسه هی هز هدو

 سرحد کسر شاند پایین می اوردن 
هحمد ضیاء مسعودد امانند کسی که ایزی ورهی گفتن ندهردد در شمار ان هعضای وسند 

قرهر دهشییییییتند که اراند کمترین کمکی در ریاسییییییق اقای  حکومق اقای کرزیرتوه ی 
 طالواند گروه»د زیر اتر کرزی نکردند و نتوهنسیییییتندد ول در موضیییییط منالفان طالوان

د وه شییییدق کوشیییییدند مسییییاله ی دینی طالواند قومی شییییود و ور هین گونه در «قومی هند!
ی وه زیان ثواق هجتماع -یفط زیاده نوهای اایی هقسیتحالی که انان وا جهان تصییادی کرده وودندد سییهی توار انان ره وه ن

کنندن اراند هین تراند وه زودی واعث رو سیییاای شییدد هما در وهقط روند مسییالحه ی مسی می و وحدق مسید تضییمین 
رب ضییید انان در حاکمیقد ورهی صیییس  جهد واور منالفان ور هثر هعضیییای منره وه شیییدق اسییییب زده هسیییق و در نتی

 قن وسیار ناایز هس
مشیییهورد جاب هارهدی که تا سیییرحد تواین رییس  یمیسیون دهلر 55صیییرف نتر هز اسیییاد مالی تا سیییرحد قضییییه ی 

جمهور کرزید گستانی می کردند و تشوی  وازمانده گان میرهث ننگین ستمی که ا ط ور هثر کسمه ی دهنشگاهد نشان 
مجریان تجزیه ی کشییییییور اای هسیییییی می سییییییقد  که هز "نا روره واکرود"و واالنره انه زدن وا  دهدن نیسی دون هند

یس جمهور د هما تهور هین شنص در هردوگاه ر امسال هحمد ضیاء مسعود ره وه نووی وه مردی ما معرای می کند
مسعودد مشروعیق حاصل می کنندد در حالی  اه گونه هز مزهیای کارنامه یکه  غنید گاشته هز ناگزیری اا و هین

ا عرد هندهی هو وا ان هدویاق کهنهد در شرهیطی که هز مزهیای واور مالی حاکمیق کرزی که کمترین مفادی ندهشقد و
و ارصق اای هز دسق راته ی ان دورهد ایزی زیادی نمانده هسقد ننجر زدن نتای هز پشق هسقن اراند موران 

تهد نیسی نوردند هسق تنریب نتای هز دهنلد اسیب اای جدی ره متوجه کسانی نوهاد کرد که در اهارده سال گاش
 دن نو غصب کردندد هما وازهر اای ریاد همتعه ی نیرنگ و اریب ره انوز می اروش

نتوهنسیته هند در جهق مفاد وه نتاید سیهی هرزنده ویاورندد دیگر نواید هجازه  زرگان ما می دهنند که کس و کسیانیهگر و
و کسیییانی که در  نیز سیییوء هسیییتفاده شیییود یس جمهور غنین رییس جمهور کرزید هز عزق نفس ر داند امانند زما

دهنل نتاید هز نسیییب هوالده و هدهمه ی نود تا هسیییتفاده اای مالی ک ند سیییود می ورندد وا جسیییارق و گسیییتانید وار 
نی هز کمک اای و عودد دیگر دکان واز کنند و وه گونه هی ور دشییییییوهری اای نتامی ویاازهیند که در سییییییط  پایی

 ن مستفید می شود
یرون راق هز هنوهع معضلد پیشنهاد می کنیی حدهقل دیگر ورهی کسانی ارصق نسازند که در سانق ونیان اا ورهی و

نوهننده گان هاغاند  و پایه ااد ت ویق و حمایقد کمترین سرمایه هی ندهرندن یک ناطره ی جالبد کمک می کند ورهی
 تفهیی کنیی وایسته هسق اه کسانی سود سیاسی وورندن 

روزی در جمط نورنگارهن وه داتر محمد شییییفی  گل اقا شیییییرزید که در ان زمان وزیر اوهید عامه وودد راتیین اقای 
امیشییه گی ه د م دهری درد دل کرد و ونشییی هز     شیییرزی که مرد مردمدهر و ارانگی نیز هسییقد امانند عادق 

د سییود می وردندد هما حضییور انان کمترین یس جمهور کرزیمل حال کسییانی وود که در حاکمیق ر هین درد دلد شییا
 دولق ندهشقن مفادی وه 
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یس جمهور کرزی هز وی نوهسق ورهی ننستین هنتناواق ریاسق جمهورید ر اقای شیرزی تعریف کرد روزی در 
ور می داد که قاول م حته هسییقن یس جمهای شیییرزید پولی ره وه ر ک کندن اقپیشییورد م اصیید هنتناواتی وه وی کم

مهور کرزی هین پول ره ورهی کمپاین توسیغاتی وه کریی نسیسی و هحمد ضیاء مسعود سپرده وود؛ هما نتیجه هی یس جر 
 که هز وروادی هین پول حاصل می شودد ا ط اند صد رهی نسیسی و اند صد رهی هحمد ضیاء مسعود وودن

یس جمهور جد شیییییرهیط وه نفط ر ننسیییییتین هنتناواق ریاسیییییق جمهوری هاغانسیییییتان وا رینتن ازهرهن رهی هاغانان وه
 هود ا ط اند صد د وه پایان می رسدد هما سهی وسیاری هز کسانی امانند مسعود اا و نسیسی اا در ورپایی نتایکرزی

یس جمهور کرزی و تحمیل هارهد ور هود صورتی هز جفایی سق که ور هاغانستان رهی معدود وودندن ناگزیری اای ر 
 و هاغان راقن 
و که در کسب ارهی ای توارهن ه د در ورهور مح  د زیر صفر عمل کردد ضمن هستفاده اای گوناگوند معاون دوی ه

انان رسمی هز اپاول ره وه میرهث مانده هسق که شاید تا سالیان دیگر نیز وقتی کسی هز حزب و توار هود ته و واال 
نین گونه هی هز تارهج و هنحصارد وا تفسیر شوندد سیستی سهمیه وندی نسیسید تضاد قومی ره در حالی حاد کند که ا

اا و تحسیل اای متسوی نمایان توار هود نیسی در مناااق قرهر می گیرند؛ زیره هدعای سییییتی مسی انان وا هنحصییییارد در 
 حالی زیر سوهل می رود که وه درستی مشااده می کنیی ان اه نود می کنندد ودترین نمای  تعصب و هنحصار هسقن

یس جمهور کرزی وا اند صیید رهید که نطی ور تحکیی پایه اای نتای نیز نوودد وا معاایق م اید هول ر و هما معاول 
اه گونه گی هنجماد صیییس  وا منالفان مسیییس د م دهری  در جایی هیسیییتاد که هگر ورهی ریشیییه یاوی معضییی ق کنونی و 

ن عامل در ناکامی دولق اای قوسی در جهق تامل کنیید موضط سیاسی و هدویاق سووتاژ هحمد ضیاء مسعودد مهمتری
 نداندرسیدن وه صس  هسق؛ کاری که هکنون نیز وا شویه سازی هز هدویاق کهنهد هنجای می 
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