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  رگفتاپيش

د دلير ايران زمـين، از نمادهـاي پـايمردي و    اين فرزن. ها نبوده و نيستمسعود تنها در ميان افغانگفتن و نوشتن از احمدشاه

مسـعود  دوستي موجب شـده كـه احمدشـاه   ي ستيزي و ميهني بيگانهروحيه. ايستادگي در برابر زورگويان و بيگانگان است

  . ها ايراني در سرتاسر فالت ايران به ويژه ايران و افغانستان جاي گيرددر دل ميليون

كـه وي را از نزديـك   دوسـت و برادرمـان   . در دل ايرانيـان جـاي دارد   مهربـان  درخشان وهاي  آن چشمبا احمد شاه مسعود، 

هاي استوار، آن دسـتان گشـاده    لبخندهاي اميدبخش، آن گام آن پيشاني مواج و نگران، آن. مسعود هم رفتگفت ميديده بود، 

چه سخت است گفـتن و  . دوها و اميدهاي بلنآن آرزبا هاي ژرف، و  داشتني، آن انديشه دوست ، آن گفتار دلنشين وبخشندهو 

 يدربـاره خـوان،   آن جويبار زالل و نغمه يدرباره تناور و پابرجا، ،آن صخره سخت يمسعود؛ درباره ي شاهنوشتن درباره

  . پهناور آبي آن آسمان يدربارهآن گل خوشبوي رنگين، 

كشـيده، ملتـي تنهـا در ايـن جهـان       كشـيده، درد  ملتـي رنـج  . تو اميد يـك ملـت بـودي    .تو اميدي كوچك نبودي! مسعودشاه اي 

  . بزرگ، فراموش شده در كنار مام ميهن

تنها و خواهر بيمارش  مادرتوانم به آن پسرك كوچكي كه از كار سنگين روزانه به نزد به من بگو چگونه مي! اي مسعود

مسـعود   ؛ بگويم كه»بره بره، به خونمون مي ر ميروز مسعود مياد و مارو با خودش به گلبها يك«: گويد گردد و مي بازمي

اين جهان بزرگ، در ايـن جهـان لبريـز     چگونه به آن پسرك بگويم كه تو تنها اميد خود در. رفته است، مسعود ديگر نيست

  شده است؟ نادانيقرباني  و چگونه بگويم كه اميد تو قرباني تعصب اي؟ از ثروت و لبريز از قدرت را از دست داده

هاي  خواهد شد؛ از ميان دانه خواهد دميد، شكوفاافغانستان، سرزمين مقدس آريانا، برخواهد خاست، بر! مسعود شاه اي

 نيرومندي كه تو بر زمينش افشاندي
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بيگانگـان دور داشـتي و    يورش هاي پرغرورش را از هاي هندوكش بر تو خواهند باليد؛ بر تو شيري كه دامنه كوه يهمه

زمين، ايران بزرگ، بـر   هاي ايران به فلك كشيده و دره هاي سر همه كوه. هيچ سرزميني ترك نكردي آنجا را به آهنگ

بالند كه تـو   هاي پنجشير به خود مي كوه. را در آغوش داردو خورد كه گوهر پيكر خفته ت پنجشير غبطه خواهند يدره

  . دان رستمي ديگر بوده بالند كه پرورنده ميمادران كابلستان همچو تهمينه كابلي به خود . دامانشان برخاستي از

تنهاي تو، بـه كنـار آن درخـت بيـدي كـه گفتـه        را به كنار آرامگاهبزرگ خوش كوهساران خراسان  يرود پنجشير، نغمه

پرنـدگان پـامير، بـام     يهاي صحرايي و نغمـه  بدخشان هر بامداد بوي خوش گل باد. رساند بوده، مي» يادگار نياكانت«بودي 

  . انگيز تو به ارمغان خواهد آورد؛ پرندگاني خوشخوان و پرندگاني با سرودهايي غم ران، را براياي

  

  شير پنج شيرمعرفي كوتاه 
ــتاي   ــاه وي در روس ــكزادگ ــيريدره جنگل ــتاندرپنجش ــت افغانس ــوده اس . ب

برابـر  . (خورشيدي بوده است 1332سال  )شهريور( سنبله 11زادروز وي در 

  )ميالدي 1953 سپتامبر 2با 

. خورشــيدي بــود 1381ســال  )شــهريور( ســنبله 18شــاه مســعود  تــاريخ مــرگ

خواجـه بهاءالـدين   وي در منطقـه   محل مرگ) ميالدي 2001 سپتامبر 9برابر با (

وي . نـام دارد  صديقهيا  گل پريشاه مسعود  همسر. بود افغانستان تخار در شهر

  . دارد احمد، مريم، فاطمه، عايشه، نسرين، زهرههاي  به نام فرزندشش 

 

از . بـود  شـوراي نظـار  يـا   جمعيت اسـالمي افغانسـتان  حزب يا گروه شاه مسعود در اين كشور . اين خانواده اسالم است دين

دفـاع دولـت    ارتوز ،ارتـش سـرخ   بـر ضـد   مجاهـدين افغـان   يفرمانـده تـوان   مسـعود در افغانسـتان مـي   هاي احمدشـاه جايگاه
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احمدشـاه مسـعود ملقـب بـه شـير       .را نـام بـرد   طالبـان  بـر ضـد   متحد بـراي نجـات افغانسـتان    جبهه كل يفرماندهو  مجاهدين

 طالبـان هـم بـا گـروه    پـس از آن هـم    سـابق كـه افغانسـتان را اشـغال كـرده بـود جنگيـد و        ارتـش شـوروي  ها بـا  پنجشير سال

مظنـون بـه ارتبـاط بـا شـبكه       عـرب  تروريسـت بر اثـر انفجـار انتحـاري دو     1381 در سالوي . داشت  هاي نظامي درگيري

   .كشته شد تخاركه خود را خبرنگار معرفي كرده بودند، در واليت  القاعده

  

  مسعودي شاهنامهاندكي از زندگي
در . جنگلك بازارك پنجشير زاده شد ير دهكدهاحمد شاه مسعود فرزند دوست محمد يكي از افسران عالي رتبه پوليس د

قوماندان ژاندارم پـوليس   ازپدرش هنگامي كه  .و تا صنف دوم در مكتب بازارك درس خواند را فراگرفتپنج سالگي مكتب 

هاي نخستين د يني را نزد مال امام مسـجد  مسعود آموزش. او صنف سوم و چهارم را در مكتب موفق هرات خواند شد،هرات 

  . مع هرات فرا گرفتجا

استعداد بلند درسيمايش نمايان بود، پس از صـنف دهـم در مكتـب شـاگرد ممتـاز       هاينشانه كودكيمسعود كه از همان آغاز 

. گفـت سـخن مـي  به زبان پشتو، اردو و فرانسوي روان ) در كنار آن(پهلوي آن  ارسي بود درپاش بان مادريز. شناخته شد

  . ي داشتاو به زبان عربي نيز آشناي

مشترك خود به هر زباني با هم  يتوانيم در خانهمطرح نيست، ما مي براي من شمال و جنوب، فارسي و پشتو«: مسعود

  ».حرف بزنيم

چهارده سـال داشـت   . كردتشويق ميدان بداشت و جوانان و نوجوانان همسن و سالش را  ورزشفراواني به ي مسعود عالقه

هــاي واليبــال بــا تــيم )تعطــيالت( هــاي تابســتانيهء زادگــاهش جنگلــك ســاخت و در رخصــتيكــه تــيم واليبــالي را در دهكــد

  . كردهاي ديگر پنجشير مسابقات دوستانه برگزار ميروستا
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قدرت اجرايي و داشتن دسپلين نه تنها او را عزيز و دوستداشتني ساخته بود ، بلكه با اين عملكرد حيثيت رهنمـا و پيشـگام   

   . بيشمارش يافته بود را در ميان دوستان

منـد  ها و تاريخ عالقهسفرنامه )خواندن( او بيشتر به خوانش. عشق فراواني به مطالعه و بازي شطرنج داشت وي همچنين

ا لـدين بلخـي، سـنايي غزنـوي، بيـدل و      مسعود در عرصه شعر و سخن آثار پيشگامان ادبيات فارسي چون موالنـا جـالل  . بود

  . ت داشتخواند و دوسمي حافظ را

اين اشعار درمن اثر دگرگون ساز والهام بخشي . خوانمبار بار مي هميشه و آن را اشعار حافظ را دوستدارم و« :مسعود

  ».موسيقي باالي هر آدمي اثرش را دارد شعر و. موسيقي بيان احساس دروني انسان است. دارد

تش در پارك بهارستان جامي واقع كارتـهء پـروان   خورشيدي مسعود آموزشگاه رياضي آرين رادر محل زيس1351سال در 

  . داد درس رياضي مي بسياريكرد كه درآن او نه تنها به همصنفانش بل كه به شاگردان  اداره مي

آنها بـه  . داشت كه به سياست آشنا بودند يپدرم دوستان«: پيدا كرد؛ خودش گفته رايشاين كه مسعود چه گونه به سياست 

ها نقشش را در مـن   طبيعي بود كه اين نشست. كردند هاي منطقه و جهان بحث و گفتگو مي و روي سياستآمدند  ما مي ي خانه

   ».داشت و اثراتش در آينده هم نيز باقي ماند

 بـه كودتا يـي   هاي نخستين برنامهدانستند،  د كه مردم او را نزديك با كمونيزم و شوروي ميوودر دوران حكومت محمد دا

شـش مـاه    تـا مـان  رححبيـب  ، آنپـس از افشـاي   . شـد بيب رحمان كه مسعود هم در آن سـهم داشـت طـرح    ح مهندسفرماندهي 

 بـاور نظامي جمعيت اسالمي را داشـت، بـه ايـن     كارهايحكمتيار كه مسووليت . زنداني شد و مسعود هم كابل را ترك گفت

يـن  ا در. تيزاب و قتل مخالفين سياسي بـود  هدفش از ترور گذاشتن بم، پاشيدن. توان به هدف رسيد ترور مي راهبود كه از 

در نهضـت نيـز از تنـدروي     برخـي نيـز  ، در حـالي كـه   نشـان داد مسعود بيزاري خود را در برابـر تنـدروان اسـالمي     هنگام
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ديـد كـه    مسعود با اين گونه تحركات مطلقاً مخالف بود و در آن تبـاهي و نـابودي مردمـي را مـي    ولي شاه كردند،  مي پشتيباني

   . ان خدمت كردن به آنها بودخواه

هدفش از تحصـيل و آمـوزش، خـدمت    . سخت كوش، هد فـمند بود آموز و دانشجوي دانشيك در دوران جواني مسعود شاه 

  . و مردمش بود ميهنبه 

، ديـد  مـي د گرفتار وومسعود را كه توسط دولت دا) دوواز صاحب منصبان دولت دا ييك(عبدالرزاق خان  شاه مسعود، كاكاي

جـان محمـد    مهنـدس به همراهـي  ) 1974( 1353انستيتوت پل تخنيك را ترك گفت و در سال نيز  مسعودشاه شدار داد؛ ه

  . بار به پاكستان رفت نخستينبراي 

مسـعود  . قيام مسلحانه پنجشير صورت گرفت) 1974( 1354 سال كه در اين تا پي گرفتهاي سياسي را  مسعود فعاليتشاه 

دو سـاعت   يك تـا ي ازهمسنگرانش، در شمارجمعيت بودند با وجود تلف شدن  يارانش كه اعضاي از  با ياري برخيساله  22

  . خلع سالح كردنيز دولتي را  ي يك اداره كنترل درآورد و به زيرپنجشير را  يي گسترههمه

بـود و از   پنهـان رآن جا هم شاور پاكستان رفت كه ديدوباره به كابل آمد و از آنجا به پ پنهانياز يك ماه به صورت  پس وي

  . شد تعقيب مي) جاسوسي( پاكستان  ناشناساستخبارات  سوي

از فعـاليتش در كابـل تنهـا دوسـتان نـزديكش       .به كابل رفت و آمد داشـت ) 1978( 1357ستي يمسعود تا كودتاي كمونشاه 

پلـيس امنيتـي    ديـد بـرد تـا از    به سر مي هاي شرقي افغانستان بيشتر در شهرستان به گفته يكي از نزديكانش، او. آگاه بودند

خواست ببيند كه عقيده  رفت مي) از نخستين مراكز قيام عليه شوروي(مسعود به نورستان هنگامي كه . دكابل در امان باش

آغاز تجاوز شوروي در ) (1979( 1358از اين كه مسعود به تصميم مردم يقين پيدا كرد در  پس. چيستمردم به مقاومت 

سـفيدان را   گويند، در پنجشير او بزرگان و ريـش  شاهدان عيني مي .پنجشير روان شد سويمرد جوان به  20با ) نافغانستا

. با مردم گفت وگو كـرد  ي روستاها همهمسعود در شاه . مقاومت مسلحانه با آنها به تفاهم رسيد ي دربارهو  آوردگرد خود 
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خـود را بـراي مقاومـت     آمـاده گـي  و ارزه مسـلحانه باورمنـد بودنـد    با وجودي كه زن و مرد پير و جوان به ضرورت اين مبـ 

  . نبودندآور خانواده  كه يگانه سرپرست و نان برگزيدرا  كساني  آنها  ي مسعود از ميان همهشاه  ،اعالم كردند

ت و بـا  روز جنـگ و مقاومـت، مسـعود از ناحيـه پـاي زخـم برداشـ        40و پـس از  شدبار ديگر قيام مسلحانه در پنجشير آغاز 

اين شكست مسعود را به تفكر واداشت و . خوردندمرد از نورستان به كمك مبارزين شتافتند، آنها شكست  600وجود ي كه 

بـود كـه اورا يكـي از     )گـورياليي (اين تاكتيك، جنگ چريكـي  . وارد عمل شود اي شگردهاي تازهاو تصميم گرفت كه با 

  . تعصرساخ  چريكي هاي  هاي جنگ بزرگ ترين چهره

هاي  ترين مبارز جنگ مسعود و پنجشير با هم پيوند خوردند و نامش به عنوان بزرگشاه از همين جا نام 

  .ثبت شدافغانستان بخش در تاريخ   آزادي

آ ن از مقاومـت   درصـد  60كـه ارتـش سـرخ ديـده بـود بيشـتر از        و ضـايعاتي  هـا  زيانالمللي از مجموع  ناظران بين ي گفتهبه 

ارتـش  » شكست نا پـذير «و قواي  نام گرفت» شير پنجشير«به اين سان او . اه مسعود به وجود آمده بوداحمد ش نيروهاي

  . سرخ را در دام افگند

 موضـوع، ايـن  . انگيخت ديگران را بر مي رشكهم حسادت و  از سوي ديگرمحبت مردم نسبت به مسعود  رزم،  هاي پيروزي

رسـيدن بـه ايـن هـدف از       و براي نابود كنندخواستند او را  دشمنانش مي. حكمتياررا به سر سخت ترين دشمن او مبدل كرد

  . كردندسرش تعيين  براي يي ها جايزه شوروي حتا. تالشي فروگذار نبودندهر 

پـس انـدكي آرامـش و دور شـدن     . مسـعود رخ داد  هاي آينده، رخدادهاي فراواني در زنـدگي پرفـراز و نشـيب شـاه     در دهه

حكومت آينده بايد از طريق انتخابات و آراي مستقيم مردم كـه در آن زنـان   «:بيان كرد كه مسعود  نه،دشمنان داخلي و بيگا

 مـردم اقـوام   در ميـان يگانـه طـرز حكـومتي كـه بتوانـد عـدالت اجتمـاعي را        . و مردان اشتراك داشته باشند، بـه وجـود آيـد   

   ».برقرار سازد، دمكراسي و انتخابات مردمي است
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بـه علـت مسـايل    و نگهداشته شد  پنهاناين ازدواج كامالً . سالگي با دختر كاكا تاج الدين ازدواج كرد 35مسعود در سن شاه 

  . نداشتند آگاهيين ازدواج ا ترين كسان تا ديروقت از امنيتي حتا نزديك

نپذيرفته و  سياست ماست كه با همه روابط نيك و دوستانه داشته باشيم؛ ولي هرگز وابستگي را« :بارها گفت كه مسعود

   ».نمي پذيريم

. را بدون دريافـت كمكـي از كشـورهاي همسـايه بـه دسـت آورد      ي پياپي بر نيروهاي متجاوز ها مسعود پيروزياحمد شاه 

دشمنان مسعود براي رسيدن . است» افغانستان قهرمان ملي« يكي از داليل ملقب شدن او به  نبودن وي،آزاده گي و وابستگي 

در تـر نجيـب   كد. پرداختنـد  افگني و ايجـاد تـرس ميـان مـردم كابـل نيـز مـي        بلكه به دهشت نظامي،  ورشيبه هدف، نه تنهابه 

  » .قهرمان جهاد افغانستان نام برد عنواناز مسعود بايد به «: گفت اي بيانيه درروزهاي قدرتش  واپسين

 برابـر رفتار بشـر دوسـتانه مسـعود در     شوروي و بعدها در برابر طالبان و تروريزم جهاني، هاي مقاومت در برابر در سال

 يو .تمـاس بگيرنـد و نامـه بفرسـتند     ي خـود  هتوانستند بـا خـانواد   اسيران جنگي در پنجشير مي. اسيران جنگي، مشهور بود

ق گشت و گـذار را  حهمچنين اسيران جنگي . كرد براي اسيران نيز تهيه مي ،خوردند اومت ميقرا كه رزمنده گان م غذايي 

مسـعود   «: از آزادي از زنـدان نيروهـاي مقاومـت گفـت     پـس از رهبـران طالبـان    مال يار محمد يكـي . داشتندير پنجشون در

ايسـتاده و    يـك تجـاوزگر خـارجي    برابـر  يكبار ايستاد و مبارزه كـرد و اكنـون بـاز هـم در     . تفرزند واقعي ملت افغان اس

  ».جنگد مي

بنمسعود سخن از تروريزم ، القاعده وشاه كههنگامي

راند، در غرب كمتر كسي تصـوير روشـني از    الدن مي

  . آن داشت
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مسـعود  ، شـاه  گان پارلمان اروپا كه پس از ديدار با مسعود حقايق تجاوز خارجي براي شان روشـن شـد  كوشش نمايند پيدر 

م افغانسـتان در برابـر   پارلمان اروپا به پاريس دعوت شد تا توجه جهانيان را به مبـارزات مـرد   سوياز  2001 آوريل سالدر 

« خانم نيكول فانتن رييس پارلمان اروپايي مسعود را به خاطر در نظر داشت حقـوق زنـان ، لقـب     .تجاوزگران معطوف كند

  . داد» قطب آزادي

تروريزم تنها رها نكنيد، زيرا اگـر افغانسـتان ايـن جنـگ      برابرگفت كه مردم افغانستان را در  مسعود خطاب به جهانيان مي

  . شدچندي بعد درستي ارزيابي مسعود به همه ثابت . تروريزم باخت، جهان نيز برنده نخواهد بود برابردر  را

المللـي مـديون همـين مقاومـت اسـت و در واقـع همـه         جامعه بين. امروز افغانستان مديون همين مقاومت است«: چنگيز پهلوان

، چنـين شخصـيتي   ويـژه در قـرن اخيـر   بـه   ،ين تمـدن ا ما در. مسعود يك شخصيت تمدن ماست. مقاومت است وامدارمنطقه ما 

  ».ايم نداشته

 بيگانهانتحاري دو تروريست  ي تدر خواجه بهاودين واليت تخار در اثر حمله 1380شهريور سال  18در احمد شاه مسعود 

 ي سـريچه  ي ر تپـه دسـال  همـان  شـهريور   24 درو  كه به نام خبرنگار بـا وي مصـاحبه داشـتند، جـان بـه جـان آفـرين سـپرد        

  . مسعود خودش اين بلندي زيبا را براي آرامگاهش برگزيده بودشاه . پنجشير به خاك سپرده شد

يـن راه روزي جـانش را از   ا دانسـت كـه در   او مـي . سال از عمرش را در خدمت به سرزمينش و مردمش گذراند 31مسعود 

ديگر نامداران تاريخ سرزمين كهـن آريـايي در دل مـردم ايـن     او همانند بسياري از از همين روي است كه . دست خواهد داد

  . ديار جاي دارد
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  سازماندهي نظامي احمدشاه مسعود
در بهـار   .اش را گسـترش دهـد   توانـايي نظـامي   توانسـت ميبا وجود حمالت هميشگي ارتش سرخ و ارتش افغانستان مسعود 

. جنگيـد  داشـتند بـا نيروهـاي دولتـي و ارتـش سـرخ مـي        افـزار نـاچيزي   جنـگ كـه   چريك 1000 تنها با مسعودشاه  1980سال 

وي داراي ، 1989نفـوذش بـه ديگـر منـاطق در سـال       ٔاز گسـترش   پـس . هزار نفر رسيد 5000به  1984نيروهاي وي تا سال 

  :شدند نيروها به سه يگان تقسيم مياين . هزار جنگجو بود 13000

  هاي محلي  گروه .1

  هاي ضربت  گروه .2

  هاي متحرك  گروه .3

اينهـا  . زدنـد  نفره بـه عمليـات جريكـي دسـت مـي      33هايي  سبك بودند كه در گروهبا تجهيزات  تكاورهاييگروه متحرك 

كماندوهاي گروه متحرك داراي يونيفرم بودند كـه كالهـاي   . اي بودند كه به خوبي آموزش ديده بودند سربازهاي حرفه

  .نماد نيروي منظم آنها بود پكول

بـود كـه وي از    چنـگ چريكـي  ها و قواعد مـدرن   هاي سنتي رزمي افغان تشكيالت نظامي مسعود تركيب كارآمدي از روش

نيروهـاي   ٔ ميانروشهاي نظامي مسعود به عنوان موثرترين قواعد جنگ چريكي در . آموخته بود گواراچو  مائوهاي  روش

  .است مقاومت شناخته شده

 ده فرمانـ  130هـاي   كـه عمليـات  بـود  يـك شـوراي نظـامي     اين نهـاد . مسعود شوراي نظار را بنيان گذاردشاه  1983در سال 

شـاور بـود،   ياحـزاب پ  چـارچوب از  بيروناين شورا . نمود ر هفت واليت شمالي افغانستان هماهنگ مينظامي مجاهدين را د

  . بودندكه در همشچمي و جنگ با يگديگر 
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  ترور احمدشاه مسعود
، در ر طالبـان سابق و نبرد با گـروه   شورويها مقاومت در برابر اشغال كشورش توسط ارتش  احمد شاه مسعود، پس از سال

دن ايـن فرمانـده كـه    خبر كشـته شـ   .اثر انفجار انتحاري دو مرد عرب كه خود را خبرنگار معرفي كرده بودند، كشته شد

  .توانست به كاهش روحيه هم رزمانش در جبهه ضد طالبان بينجامد، با چند روز تاخير اعالم گرديد مي

بـه جانشـيني وي منصـوب     الدين ربـاني  برهانكه از همرزمان احمد شاه مسعود بود، پس از مسعود، توسط  محمد قسيم فهيم

  .هاي موقت و انتقالي شد و معاون اول رييس دولت، در دولت افغانستانوزير دفاع  طالبانآقاي فهيم، پس از سقوط . شد

 18داد و روز » قهرمـان ملـي  «ان دولت موقت تشكيل شد، بـه احمـد شـاه مسـعود لقـب      اضطراري افغانستان كه در پاي جرگه

   .شدرسمي اعالم و تعطيل » روز شهيد« افغانستانسالروز ترور شدن وي، در ) نه سپتامبر(شهريور 

  .بسيار گفته و شنيده شده است هاي سياسي قتل احمدشاه مسعود پيچيدگيي  درباره

را  هـايي  پرسـش بـود،   نيويـورك سـپتامبر بـه    11روز پـيش از حمـالت انتحـاري     2 تنهـا ترور احمدشـاه مسـعود، كـه     روز

ايــن موضــوع باعــث شــد . برانگيخــت افغانســتانآن حملــه بــه در پــي و  نيويــوركارتبــاط ايــن تــرور بــا حــوادث  ي بــارهدر

 آمريكـا هـاي   و طـرح  سـپتامبر  11حمـالت  در ترور احمدشاه مسعود در آسـتانه   سياهايي در دست داشتن سازمان  زني گمانه

بـود، گروهـي كـه بـا سـازمان       طالبـان كه احمدشاه مسعود مخـالف سرسـخت    به ويژه اينمطرح شود؛  افغانستانشغال براي ا

  . شدند ها پشتيباني مي به واسطه پاكستاني سياهاي سال توسط  ارتباط داشتند و سال پاكستاناطالعات 

شـد،   حمايـت مـالي و تسـليحاتي مـي     پاكستاناز سوي  طالبانكه  ، در حاليبان حقوق بشر سازمان ديدهاز طرف ديگر، به گفته 

كـه دولـت در تبعيـد را در اختيـار     -مالي و تسليحاتي جبهه متحد بر ضد طالبـان   از پشتيبانان مهم روسيهو  ايرانهاي  دولت

. مسـعود داشـت  ه شااي با  رابطه دوستانه ،و از آغاز دنگر طالبان را به ديد دشمن مي ايراندولت . رفتند شمار مي به -داشتند

ل نيروهـاي افراطـي   بود و احمدشاه مسعود را به عنوان عامـل بازدارنـده در مقابـ    چچنهم درگير شورشيان  روسيهدولت 
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هاي افغان، نزديكـي   گروه مياندر كنار اين شواهد، بايد در نظر داشت كه چهره قهرمان و محبوب او در  .شناخت مذهبي مي

او را  توانسـت  ي خارجي در افغانستان، مي، و مخالفت او با ايجاد پايگاه نظامكاري شانگهايسازمان همو  روسيه، ايراناو به 

تـوان حـذف فيزيكـي او را در     به همين علت، از ايـن ديـد مـي   . هاي آمريكا در منطقه تبديل نمايد اي براي برنامه به مانع عمده

  .هاي نظامي اياالت متحده دانست راستاي عملي ساختن برنامه

  

  شير پنج شير يي ازتارهاگف

بخشـيدن بـه جنـگ، برگـزاري انتخابـات      پايـانبسـتر درقت وم تشكيل حكومت

، اصـول و  قانونمندكردن نظام اسالمي درافغانسـتان  سالم، تدوين قانون اساسي و

در طـول پـنج سـال پـس از      .بـوده اسـت   معيارهـاي اصـلي مـن در سـاليان مبـارزات     

  .رهبران جهادي مطرح كرده ام با پيروزي مجاهدين، اين اصول را بارها
 

كشورهاي همسـايه،   به ويژه از پيروزي در برابر كمونيزم آن بود تا جهان و پسمانند بسياري از هموطنانم،  انتظار من 

مـردم كشـورمان بـا    . گذاشـتند هايشـان مـرهم مـي   بـه زخـم   كردنـد و از مردم ما به خاطر نابودي كمونيزم سپاسـگزاري مـي  

هـا انسـان را در كشـورهاي همسـايه و جهـان حفـظ نمودنـد و در واقـع از آزادي و         مليـون  هاي خود، جـان هسپرساختن سين

شـنوي از پاكسـتان   حـرف  امريكـا بـه  . خنجـر زد  پشـت ولي حيف، در فرجام، پاكستان ملت مـا را از  . آنها دفاع كردند آبادي

كـه خطـر طالبـان بـه هـيچ وجـه كمتـر از خطـر          اننـد مـردم جهـان بد  . نـد تفـاوتي اختيـار كرد  بـي  ها نيزييپرداخت و اروپا

 آن مقابله صورت گيرد و مردم افغانستان در خط مقدم اين مبارزه قرار هنوز فرصت آن وجود دارد كه با. كمونيزم نيست

 .دارند
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ه، از آن گذشـت . مگيـر كنم و بدون مراجعه به احدي تصميم مـي كس نيستم و از طرف هيچ كس مبارزه نمي هيچ مزدور من

اگـر قـرار باشـد هـم پيمـان يـك كشـور        . گيرنـد تصميم مي سازشجنگ و ي بارهم افغانستان بودند و هستند كه دراين مرد

. ي اصـلي مجلـس شـوراي ملـي افغانسـتان خواهـد بـود       ن وظيفهآ انتخاب  خارجي شويم، در درجه ي نخست، انتخاب و عدم

 .دارم ت كه به آزادي عقيده و بيان در كشورم ايمانهستم اين اس روبروآنها  علت مشكالتي كه هم اكنون با

بـا او ائـتالف    گمـان بيباشند،  داشته يكسانيپابند هستم، چنانچه شخصي و يا نيرويي با من در اين اصول نظر  من به اصولي 

  : اين اصول عبارت اند از. خواهم كرد

  .كشور استقالل .1

  ). يكپارچگي سرزميني( مرزهاي جغرافيايي .2

  . نين اسالمياجراي قوا .3

 .برگزاري انتخابات عمومي در كشور .4

قـوم گرايـي، هـم     در ارتباط با مشـكالت . دو روي يك سكه هستند و ميان خود هيچ فرقي ندارند و مقاومت، دولت اسالمي 

مـن ايـن اسـت     گوشـزد . خودشان قدم بردارنـد جا ها كه در ايني عام روشنفكران و تحصيلكردهي ماست و هم وظيفهوظيفه

 ايجـاد  نماروشنفكر برخي سويسفانه اين مشكل، از اخود اين مشكل را ندارند و مت ميان مردم افغانستان در سطح پايين، كه

را بشناسـند و كـاري نكننـد     خواهش من اين است، مثلي كه در پاريس گفتم، برادران متوجه شوند و دشمن اصـلي . شده است

 .سازند قويكه خود را ضعيف كنند و پاكستان را 

مـادي همـه    زنـدگي  بـراي . براي من زيستن در زير چتر بردگي، پست ترين نـوع زنـدگي اسـت   . رزميمآزادي مي ما براي 

غرور ملي ما درهم شكسته شد و اگر اسـتقالل مـا    ، ولي اگر آزادي ما برباد رفت، اگرخانهآب، نان و : توان داشتچيز مي

  .رين لذت و ارزشي نخواهد داشتما كوچكت نابود گشت، در آن صورت اين زندگي براي
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نظامي آن دارند، چيـزي بـاالتر از دوسـتي     هايجنرالهايي كه بلند پروازي باهند به زعم خودش با روياروييپاكستان در 

 .داشتنمي وجود مشكليبود، اصالً اگر درخواست پاكستان تنها دوستي ملت افغانستان مي. دارند از ما توقع

 دشـمنان  .مقاومت مـي كـنم   ر به اندازه كالهم جاي ماندن در اين سرزمين را داشته باشم، مي مانم وسوگند حتي اگ به خدا  

 .كنندافغانستان دشمنان من هستند و آنها نيروهايي هستند كه باالي مردم ما جنگ را تحميل مي

آن و  يو در سـايه  ا حفظ كنندمردم كشورم با هر تعلق قومي، مذهبي، زباني و حزبي وحدت ملي و اتحاد خود ر آرزو دارم

 .باشند با تكيه بر دين مبين اسالم شاهد پيروزي و اعتالي كشور خود

 .داريم افغانستان مبارزه مي كنيم و مي جنگيم، ما به ملت افغانستان باور ما به نام

افغانسـتان بـه    درافروز متوجه خواهند شـد كـه جنـگ    شود كه كشورهاي جنگاي ميدير يا زود به گونه وضعيت منطقه 

آقـاي بـوش ايـن اسـت      پيام من بـه . خواهند كرد نيست و خودشان براي استقرار صلح و امنيت در اين كشور تالش سودشان

محدود نمانده بلكه دير يا زود، اين خطرات گريبانگير  هاي تروريستي تنها به افغانستانكه جنگ افغانستان و وجود پايگاه

   .شورها در منطقه و جهان خواهد شدك بيشتري از شمارآمريكا و 

بينـي  ي دور و نزديك خود را به درستي پـيش داشتني ما چه زيبا و با چه بينش ژرفي، آيندهبينيم كه مسعود دوستآري مي

او با دلي آكنده از درد، هماره به دنبال برافراشتن پرچم يگانگي و راستي در اين سـرزمين بـود و از ايـن روي اسـت     . كرد

هـا  و ايرانيـان و افغـان  ) ايران و افغانستان(چه اين كه اصالً اين دو سرزمين . دارندها و ايرانيان وي را دوست ميغانكه اف

  . توان جدايي ميان آنها تصور كردبه واقع يك سرزمين و يك ملت هستند و نمي
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  شاه مسعود مصاحبه با احمدبخشي از يك 
اي معمـولي كـه از   در خانـه و روستاي جنگلك در شيب نه چندان تنـد كوهسـتان    احمد شاه مسعود را در مركز پنجشير در

آدمـي بسـيار آرام و تسـبيح در    . مالقات كرديم همانند است، ويراننيمه دژيسنگ و گل ساخته شده و از بيرون بيشتر به 
  .استدست 

  تان چيست؟ اشتغال مورد عالقه :از او پرسيدم
  .مطالعه
o هاي نظامي؟ شب هنگام غير از گزارشدر مثال  ،قمند هستيداي عال به چه نوع مطالعه  

هـاي  هاي او سـرود  غزل .پردازمزبان ميفارسي ياين شاعر گرانمايه، حافظ يدر صورتي كه فرصتي دست دهد به مطالعه
  .من هستند

o  امروز چه كسي دوست شما و چه كسي دشمن شماست؟  
پاكسـتان و  سـران  امـروز  . كننـد آنهايي كه بر مردم مـا جنـگ را تحميـل مـي     دشمنان افغانستان دشمنان من هستند و همچنان

  . ...شوروي دشمن بودندپيش هشت سال . شت سر آن قرار دارندكه در پ كساني
o داننددانند و هيچ نميشما بسيار مي يدر روسيه درباره.  

 .هـاي عـالي نداشـتند   هرچنـد مقـام   .انـد بوده پدري من در صف افسران مردان نظامي پيشينيان يهمه ،من چهل و سه سال دارم
  .يك سانحه شهيد شد ياو چندي پيش در نتيجه. دگروالي ارتقا كرد يپدر من تا رتبه

  . برداشتم تفنگناگزير . پديد آمددر كشور هرج و مرج لي پدرم نميخواست من شغل خانوادگي را در پيش گيرم و
o  را ترجيح ميدهيد؟ تفنگكدام نوع  

ماشيندار كالشينكوف را كه اين اسلحه براي من جاي قلم و كتـاب  . كه دشمن را خوبتر ضربه بزند تفنگيهر  )وخيبا ش(
  .را گرفت

o سف نيستيد كه از تحصيل باز مانديد؟ اامروز مت  
هـاي علمـي خـود احسـاس سـر      دارد و از كاميـابي مـي گام بر اندوزيراي دانشطبيعي است كه هر انساني با نهايت خرسندي 

  .مرا ناگزير ساخت به جنگ روي بياورم روزگارسف عميق اوضاع و احوال ابا دريغ و ت .كندندي ميبل
o شما آدم ثروتمندي هستيد؟  



Great Iran Plateau and Iranian Lands Research Center                                                                                                                          IRAN7000 Group  

IRAN7000                                                                          ١٧                          IRANE7000SAALE.com             

  .من ثروتي ندارم
o  يبـا وجـود همـه    آمدنـد، پنجشـير   يهنگام جنگ با ارتش سرخ شوروي زماني كه قواي اين ارتش بـه دره در چرا 

  ترسيدند؟ از شما مي، سازوبرگ زرهي
  !اند بهتر است اين مطلب را از كساني بپرسيد كه پس از تجاوز بيشرمانه هنوز زنده

o هاي جنگ عليه شوروي ارزيابي كنيد؟  خود را در سال خدماتتوانيد  مي  
ه مجاهـدين كـه بـ    ي همـه  ي نبـرد سـر سـختانه    ي در نتيجـه  .پيروزي در جهاد افتخار يك شخص نيست. را درك كنيدن م

  . اين پيروزي نصيب ما شد ،اسارت دشمن را نمي پذيرفتند ولي ،شدند آزادي و استقالل شهيد ميخاطر آرمان مقدس 
o  از ميان سياستمداران چه كسي مورد احترام شماست؟  

  .هيچ كدام از معاصرين
o ر نكشيده ايد؟ اگيخودتان آقاي مسعود، در جواني حتي يكبار هم س  

  .هرگز، و به ديگران توصيه نميكنم
o  داشتني شما چيست؟غذاي دوست  

  .هر چيزي كه با شير ارتباط دارد
o  از ميوه ها كدام ميوه را خوشداريد؟  
  !سيب را
o  دشمنان شما بسياراند؟  
  .شان نميكنم، فكر ميكنم بسيار نيستند تعقيب
o ايد؟  آقاي مسعود، آيا خود شما كسي را كشته  

  .ام م كردهمن بيشتر فرمانده بودم و نه تيرانداز، البته گاهي تيراندازي ه
o  چند فرزند داريد؟  

  .من پنج فرزند دارم، يك پسر و چهار دختر، پسرم احمد نام دارد
o  احمد چند سال دارد؟ ميتواند اسلحه بردارد؟  
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توانـد بـردارد بلكـه تيرانـداز      شاگرد ممتاز است، نه تنها اسـلحه مـي  . خواند او هشت سال دارد، در يك مكتب عادي درس مي
  .شوداصلي او  ي اما آرزو ندارم اين كار، پيشه. با كالشينكوفژه به وي. خوبي هم است

  
  

  ي شهيد شاه مسعودي تايمز دربارههايي از روزنامهبازتاب
  

بمبي كه در كامره جاسازي شده بود رهبر مقاومت عليه طالبـان را
  زخمي ساخت

خـويش بـه    2001سـپتامبر   10ي  اين عنـوان در شـماره   باي تايمز  روزنامه
  :از گزارشگر اين روزنامه دراسالم آباد مي نويسدنقل 

ي  رهبر نبردهاي چريكـي افغانسـتان احمـد شـاه مسـعود در يـك حملـه       "
سوء قصد ديروز مجروح گرديد، گزارش هـاي رسـيده حاكيسـت، كـه     

  ."عاملين حمله نيز درين جريان به قتل رسيده اند
عرفـي  ايـن دو تـن عـرب كـه خـويش را خبرنگـار م      ": روزنامه ميفزايـد 

اجراي مصاحبه نزد مسعود رفته بودند، بمـب را بـا مهـارت     براينموده، 
  ."مصاحبه منفجر شد هنگامويژه طوري عيار نموده بودند، كه در 

 
  آرامگاه شير پنج شير

  

  شير در تنگنا قرار گرفت

  حمله به جان احمد شاه مسعود، بدون ترديد به تقويت طالبان خواهد انجاميد

  :نويسد عنوان چنين مياين  با خويش،  2001سپتامبر  11ي  ي شماره لندن در سرمقاله "مزتاي"ي  روزنامه

ي محكمـي بـه تالشـهاي جهـاني جهـت تحـت        سوء قصد به جان احمد شاه مسعود رهبر نيروهاي مخالف در افغانسـتان، ضـربه  

م آباد بـه قتـل رسـيده اسـت، شـايد هـم       شير پنجشير، كه به قول واشنگتن و اسال. رود مي شمارمراقبت نگهداشتن طالبان به 
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وي اكنـون آخـرين   . ي امـن او را درهـم شكسـت    زنده باشد، ولي رسيدن مهاجمان به حريم وي، اصل نفوذ ناپذيري بـه سـاحه  

ي  وي از همـان پايگـاه محكمـش دره   . كنـد  گـري و تعصـب اسـالمي مقاومـت و پايـداري مـي       فرماندهي اسـت كـه عليـه افـراط    

ها هجوم نيروهاي اتحاد شوروي در ميدان نبرد مصاف داد، مقاومت را عليه رژيمي كه  با بيش از ده پنجشير، جايي كه وي

  .المثل شده، زنده نگهداشت گيري ضرب در سخت

تباري كه در افغانستان در تبعيد به سر مي بـرد و   حمله بر جان وي، بدون ترديد از سوي اسامه بن الدن، تروريست سعودي

  . ساز تعزيرات سازمان ملل متحد عليه افغانستان بوده استمحتمل به نظر مي رسد كشور زمينهين ا موجوديتش در

 

  .كند بخت براي هميش دالوران را ياري نمي

  . دبه چاپ رساناي را  عنوان مقاله با اينخويش  2001سپتامبر  11ي  در شماره "تايمز"اي  روزنامه

اي اشـغالگر را بـه زانـو درآورد و نيرنـگ طالبـان را خنثـي       احمد شاه مسعود؛ شير پنجشير، مردي كـه روس هـ  

  ي مفصلي  ، با ذكر شهادت مسعود و چاپ تصويري از وي مقاله2001سپتامبر  17تاريخ  در، عنوانبا اين  تايمز لندن. ساخت

  . را به چاپ رسانيد

  . مسعود در بريتانيا ريخته شدشاه ي قتل  توطئه

 چاپاز خواجه بهاء الدين، به  مطلبي را به قلم انتوني ليويد باخويش،  2001سپتامبر  26ي  ارهدر شم باالعنوان  باتايمز لندن 

  :رسانيده، كه در بخش هاي آن آمده

هـاي سـياه در    پـرچم عود سپري مي شود، ولـي هنـوزهم   ي متحد احمد شاه مس بيش از دو هفته از درگذشت رهبر فقيد جبهه

هـا و جهـاني از بريتانيـا     ينجـا فرسـخ  ا  ...خورند  تصويرهاي وي در هر جا به چشم ميالدين در اهتزاز است و  خواجه بهاء

از حمله به امريكا، به قتل رسانيدند، سفرشان  پيشكه مسعود را در نهم سپتامبر دو روز  يهاي فاصله دارد، ولي تروريست
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مت گزيدنـد، تـا كارهـا و برنامـه هـاي خـويش را       آنان در بريتانيا به عنوان يك پايگاه امن اقا. ين كشور آغاز كردندا را از

  .براي انجام آخرين عمل، طرح ريزي نمايند

  

  

  1 احمدشاه مسعود هاي ناگفتهكتابي از 

هـايي از  عنوان كتابي است كه ناگفتهاحمد شاه مسعود به روايت صديقه مسعود

تـرين فـرد بـه وي بـازگو مـي       زندگي قهرمان ملي افغانستان را از زبان نزديـك 

شده كه وي در اين  چاپكتابي از صديقه مسعود، همسر احمد شاه مسعود . كند

ل زندگي خـود را  يكتاب سرگذشت خود و همسرش را شرح داده و برخي مسا

  . بيان كرده است

 
سال جنگ را از نزديك حس كرده و شوهرش را مردي برجسـته و   24او  .زاده شده استصديقه مسعود، در دره پنجشير  

اش  خواهـد دربـاره   آن قـدر دلـم مـي   : وي در مورد شوهر خود گفته است .داند ق كه شيفته ادبيات و تاريخ بوده ميخوش ذو

او مردي برجسته، خـوش ذوق، فرهيختـه، شـيفته شـعر و ادبيـات و تـاريخ و       . دانم از كجا شروع كنم صحبت كنم كه نمي

سـاله   17اي مثل من را كـه در آن زمـان    ساده و بي تجربه طالبان بود كه دختر عليهقهرمان جنگ بر ضد شوروي و مقاومت 

  .بود به همسري گرفت و به او عشق ورزيد

                                                            
 )خبرگزاري تابناك(. ١
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كني مـن جنـگ را    پري آيا فكر مي: آمد و مي گفت گويد كه اغلب اوقات مسعود نااميد به خانه مي همسر احمد شاه مسعود مي

، بيـزارم از آزار يـك حيـوان   ! بيـزارم ؟ من از جنـگ  كني من در روح و روانم يك جنگجو هستم آيا گمان مي دوست دارم؟

  داشته باشيم؟ طبيعيكني كه روزي برسد كه ما زندگي  تصورش را بكن گمان مي .چه رسد به بد رفتاري با يك انسان

هـاي پـاگرد تكيـه     طبق معمول رفتم و به نرده: پري گل از آخرين ساعاتي كه قبل از مرگ مسعود با او بوده است مي گويد

گذشـت   هـايي كـه از ميـان بـاغ مـي      داشت و به آرامي از پله رفت نگاهش را از من بر نمي ها پايين مي كه از پله هنگامي. دمكر

  .هايمان از هم خداحافظي كرديم چرخاند بار ديگر با نگاه پايين رفت و روي هر پله رويش را به طرف من مي

  .ز مرگ شوهرش بي خبر بوده استها ا خيلي ماننداز مرگ مسعود او نيز  پستا چند روز 

اند بي آن كه بداند چه اتفـاقي بـراي شـوهرش     همسر مسعود و فرزندانش را به تاجيكستان برده رخداد دردناكاز آن  پس

صديقه مسعود حتي وقتي خبر مرگ مسعود را از تلويزيون ديده و شنيده بود باز هم كسي اصـل مـاجرا را بـراي او     .افتاده

كننـد و احمـد تنهـا     فرزندان خود در شهر مشهد زندگي مي همراههمسر احمد شاه مسعود به امروز  .استكرده  بازگو نمي

فشـار هـوادران مسـعود كـه آرزو      برابـر همسـر مسـعود در    .پسر مسعود، در دانشگاه فردوسي مشهد مشغول تحصيل است

خواهر ديگـر خـود در ايـران ادامـه تحصـيل      دهد كه او هم مانند پنج  دارند كه احمد جانشين سياسي پدرش شود ترجيح مي

  .دهد
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  مسعود، فرزند دلير سرزمين آرياهايي براي احمدشاهسروه
  

اين شير پنج شير و اين جنگجوي آريايي بسيار سروده شده كه اكنون در اين نوشـتار تنهـا     مرد افغان، ي اين بزرگ درباره
  . برخي از آنها آورده شده است

  

  پنج شيري دره؛ شير شاه مسعودپيكش به روان احمد 

  زمانه را چو تو سروي به جويبار نبود                 گرچه با سر ِ سبز ِ تو سازگار نبود
  خدا گواست قريني به روزگار نبود                    تو را كه فخرِ دليران ِ روزگار ِ مني
  د كه در انديشهء بهار نبوددمي نب                   دل ِ دالورت اي شعلهء زمستان ها
  وگرنه چون تو به دوران چراغدار نبود                  فغان كه دورِ زمان بر مدار ِ ظلمت بود

  زمين به آفت ِ پستي اگر دچار نبود                چو آرزوي بلندت جهان گلستان بود
  هر و ديار ِ تو رهسپار نبودچنين به ش                 و گر سموم ِ طبيعت گداز ِ دوزخ تاب
  چو قندهار گرفتار ِ گـُرگ ِ هــار نبود                    و گر به نام ِ خدا باميان و كابل و بلخ
  شهادت ِ تو چنين دور از انتظار نبود                  تـَهمتـَنـا و ابو مسـلمــا و يعـقــوبــا
  گــُلي نديد و گياهي كه سوگوار نبود                  گذشت پيك ِ خيال از جبال ِ هندوكــُش
  كه از دريغ ِ حضور ِ تو داغدار نبود                     به قــُـلــّه هاي شرف الله اي نمي افروخت
  چنان گذشت كه بر دامنت غُبار نبود                   زهي هنر كه سمندت ز حادثات ِ زمان

س.م، 27/9/2001پاريس ،   

  
  باور دارم اي دوست
  كه زنده گي زيباست
  ميتوان مردي را كشت

  و جسمش را به خاك يكسان كرد
  ميتوان پاره هاي گوشتش را از ميان برد
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 اماهرگز نميتوان باور هايش را نابود كرد

 رضا دقتي
 
 

  همان ســرداده و سـردار مارا                     گرفــتي يـار مـــا را  كنار خود
  به دل گنجانده اي اسرارما را                     نده باشي درنگيريسريچه ز

  سريچه
  سلطان ساالر عزيزپور

  
  

  گــمانم خيل مــردا مـي آيـه از دور                      صـــداي سم اسپـا مي آيـه از دور
  ز دوربه جنگ شوروي ها مي آيه ا                   به پيشـاپيش آن ســاالرِ پنجشــير

  ساالر پنجشير
  1359عزيز اهللا ايما سال 

  
  

  به سوي قلــه پامير مي رفــت                قدم آهسته و دلـگير مي رفـت
  زكابل جانب پنجشير مي رفت              ميــان آتــش دود و مسلــسـل

  مي رفت
  خدنگي شاعر ايراني

  
  
  

  دت چـــون گل اميد مانـدهو يا                 تورفتي، قصه ات جاويد مانده
  سپـــيدار بــلند و بــيد مانــده                     تو رفتي، دركنار رود و بـاغــت

  تورفتي
  عزيز اهللا ايما
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  گشتي   مهد شرف وغـــرور وايــــــما ن                    اي خا ك سريچه خا ك رضوان گشتي

  پرنورشـــــدي ستـــــاره با ران گشتي                      ما را   بگـــرفتي بـــــه بــر تــو تا شـهيد
  به سريچه آرامگاه مسعود

  آلمان -انجنيرخليل اهللا رووفي
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  سرانجام نوشتار

ي  او كه يك جنگجوي راستين بود با روحيـه . شاد باشد كه مردي بود از نژاد رستم و سهرابروان پاك احمد شاه مسعود 

دوستي همواره در دل مردم افغان و ايرانيان جاي دارد و بـا رفتـنش خـاطرات زيبـاي خـود را       ستيزي و ميهن پري از بيگانه

  . ها بر جاي گذاشت در ذهن

ي دفـاع از   انگيز پنج شير آرميد تا دوباره مردي از سرزمين آريانا برخيزد و نعـره  ي خاطره شير پنج شير، در همان دره

هـاي   تاريخ همواره پر بوده از بزرگاني كه ياد آنها احسـاس . ن و دشمنان درون و بيرون زندميهن و ملت را بر سر بيگانگا

شاه مسعود نيز از آن دسته مردان بزرگ ايـران بـزرگ اسـت كـه يـاد او همـراه بـا        . گونه گون در براي ما به همراه دارد

ديار آريايي چنين فرزندان دليري را پرورانده باليم كه اين  شادي از آن جهت كه ما به خود مي. احساس شادي و اندوه است

مردانـه و از روي نيرنگـي شـوم كشـته      و اندوه از آن روي كه بسيار از اين شيرمردان تاريخ اين سـرزمين بسـيار نـاجوان   

ننـد  ما  كنـيم،  زمـين مـي   بزرگـاني از ايـران  كنيم حسي نزديك داريم به هنگامي كه يـاد   هنگامي كه ياد شاه مسعود مي. اند شده

  . . .   .  ستارخان و    يعقوب ليث صفار،  طاهر ذواليمين،  ابومسلم خراساني،سورنا، بابك خرمدين، 
  

  ي پنج شير شاد باد روان شير دره
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