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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  ٢٠١۵ اگست ٢۶

 

 »Kabul  Taxi«سخنی در مورد 
  

که گپ و گفت در مورد اين فيسبوک تا باالگرفته  ، قسمی » کسی کابل ت«  در مورد در اين اواخر سر و صدای زيادی

 جاسوسی دولت ۀھم رسيده و اتمر اين جاسوس معلوم الحال و خاين ملی  به ادار) BBC(راديوی خاقان سرمايۀ جھانی  

 .  دست نشانده امر شناسائی مسؤول آن را صادر کرده و در پی دستگيری وی  بی تابی نشان می دھد 

 .در کدام جھت است » تاکسی «   اين حال ببينيم که  سمت و سوی حرکت

حس شريف و تکامل دھندۀ  انسان  ، يعنی کنجکاوی آرامم نگذاشت واداشتم  تا در راه ھای پرخم و پيچ انترنت و 

در حين جست و جو، نگاه . فيسبوک  بگردم و بگردم  باشد که  اين تاکسی معروف ساخته شده را  از نزديک  ببينم  

.  کردم گاھی به کندی و زمانی ھم به تندی صفحات آن را باال و پائين. ار صفحات آن متمرکز شد کاوشگرم به روی  نو

بلی بر روی عکس  کسی که پدرش از رديف . درنگ کرد » قھرمان مسعود«سرانجام به روی عکس  فرزند 

ی، عبدهللا عبدهللا، فھيم، جنايتکاران جھادی چون کلبدين، سياف، مزاری، محقق، خليلی، آصف محسنی، مال عمر،  ربان

  . دوستم و امثال شان يک گام ھم عقب بوده نمی تواند

اين پسر ثروتمند  را مظلوم وانمود می کند که گويا در حقش ظلم شده و به پول دولتی بورس  تحصيلی » کابل تاکسی «

ی ياد ئر و خاين ملی به نيکورا  آوارۀ کشور ھانشان می دھد و از شخص مسعود جنايت کا والده صاحبه  اش نگرفته؛

 ی پایشتر از احمدشاه مسعود جھاد كرده است؟ اما وقتي بیچه كس«ش می خواند و می نويسد » فداکار«می کند و 

 ». ديآ یادش نميه  مسعود بۀً اصال خانوادید كسيايش بي جھاد پیريازگيامت

را در معرض ديد و داوری  دوستان و رفيق ھا »  یکسکابل ت «ۀ بعد از مطالعۀ آن خواستم متن نوشته شده توسط گرانند

 . چه باشد » کسی کابل ت«  از سمت حرکت تا برداشت آن عزيزان.  وساير ھموطنان داغديده و زجر کشيده   قرار دھم 

 ٢٠١۵ اگست ٢۵

 

   :Kabul Taxi اينک نوشتۀ مسؤول فيسبوک  

Kabul Taxi 

امات افراد عادی جامعه را ر از مقيغ دند و نقد كردند كه چرايھمه پرس. ار دادي بسی امروز تن به انتقادھایكست كابل« 

  .سمينو یا در مورد شان نمي كنم ی نمیكسسوار ت
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  .نگز كالج لندن فارغ شدي سال سن دارد و امروز از ك٢٦. مسعود؛ فرزند احمدشاه مسعود است احمد

 دختر ینب مزارياحمد مسعود مثل ز. ده استي رسی سالگ٢٦ به ی و مقصود در گمنامیاحمد مسعود مثل محمود، كلب

  .سته استي مھاجر زیبابه مزار

 ۀپس از مرگ مسعود، خانواده اش آوار  . بوده استی و گمنامی انزوا، آوارگثار پدر فقطيسھم احمد مسعود از نام و ا

  .ل كندي اش را تحصیميتي ران شد و احمد مسعود رفت تا دورانيا

 سر به خاگ گذاشت ھمسنگران ی اش حفظ كرد اما وقتیكاله چترال ط قومش را باين شراياحمدشاه مسعود در سخت تر

قھرمان چه شد؟ نه  ۀدند خانوادي از خود شان نپرسیگاھ چيدند اما ھيند و به قدرت رسبه تجارت كرد و برادرانش شروع

   .فتاديم احمدشاه مسعود نيتيفرزندان  گر به فكري دیچ كسي، نه عبدهللا و نه ھءاي و نه ضیاحمد ول

  . كردی نمید ھرگز جھاد را فرماندھي آورد، شای او بر سر فرزندانش چه می ھای دانست فداكاریاگر مسعود م

 ۀً اصال خانوادید كسيايش بي جھاد پیريازگي امتی پایشتر از احمدشاه مسعود جھاد كرده است؟ اما وقتي بیچه كس

  .ديآ یادش نميه مسعود ب

 احمد ی كسی است، ولیت ملي امنیر مشاور شوراياما زب.  ساله است٢٦ مسعود ءاير مسعود پسر احمدضيًمثال، زب

 . آوردیاد نميمسعود را به 

 یت شوراير مشاوري زبی، برایجمھور استيت رياء معاوني ضیش فراھم كرد، براي عبدهللا آسای مسعود برایقھرمان

  .وردآ ی فرزندانش گمنامیت اما برايامن

 افتند یاد احمدشاه مسعود مي از قدرت دور شدند به یزند وقتي ریك بار اشك تمساح ميدوستان احمدشاه مسعود فقط سال 

  . كنندی و صدا مو سر

 . » .دينجا رسي نگرفت و با زحمت خود به ای دولتۀيچ وقت بورسياحمد مسعود فارغ شد اما ھ

 

 


