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دردا و دریغا که ماشین قهرمان سازی ممالک غربی و مخصوصاً فرانسه در این بربادی و بدبختی  

از احمد شاه  فعال است.  از بَدو جهاد تا به امروز  ما  وطن بیچاره و مردم مظلوم    ،افغانستان اوالً 

ود ساختند  خ   ، البوم های عکس و فلم و امثالهم در مدح قهرمان  د مسعود قهرمان ساختند، کتاب نبشتن

وحه سنگ در یکی از کارته های پاریس  لو گفتند و باالخره این هم کفایت نکرد و برای یاد و بودش  

 رسیده است.   او تهیه دیدند و حاال نوبت به فرزند 

نامسعود   یعنی  پسر احمد شاه  آن  نمایندگی  توسط  از مدتیست که  مورد مرحمت و شفقت فرانسه 

، در بنیاد  پدرش  2019سپتامبر   19تاریخ بل قرار می گیرد. احمد مسعود به  ا سفارت فرانسه در ک

و مشاور سیاسی وی به   ( David Martineauاحمد شاه مسعود  از سفیر فرانسه دیوید مرتینو ) 

ابتکار  به راه انداختن    گویا ( پذیرایی نمود. دلیل این دعوت  Thomas Guibertنام تومه گیبیر ) 

است و این ائتالف به نام حرکت    بودهعلیه طالبان  خلق نمودن یک ائتالف یا اتحاد   پسر مسعود و  

 برای صلح یاد می شود. 

  او مالحظه می نمایید برای  در ذیل  که عکس آن را    ه ای تحف  مسعود،  احمد   ؟!" ابتکار"به خاطر این 

 . داده اند هدیه 
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دیده می شود که اطفال افغان در این چهل سال چه مظالمی را تحمل کردند و باالی خون شان چه  

 مالتی صورت گرفت و می گیرد. ای وای وطن و ای وای به مردم بی وسیله و مظلوم وطن. معا

و تشریحات که در زیر عکس های احمد مسعود نبشته شده است برای خوانندگان  خواستم عکس ها 

محترم تقدیم نمایم تا به این وسیله یک کمی غم سنگین که از دربدری و محرومیت مردم بیچاره که  

 کنم.        خدمت تقدیمه متحمل می شوند، کم نمایم. کوشش می کنم تا متن فرانسوی آن را نیز  همه روز

 
 

AFGHANISTAN  

Ahmad Massoud, 

 احمد مسعود 
l'héritier et un espoir pour la paix 

 وارث و امید برای صلح 

 

 
    
 
 

Ahmad Massoud , le fils en  2019 à Kabul et Commandant Massoud, son père en 1983 

dans la vallée du Panjshir         

 

  در درۀ پنجشیر  1983در کابل و قومندان مسعود پدر در سال  2019ود، پسر در سال  حمد مسعا                 
 
2021.  Paris honore le commandant Massoud, célèbre résistant afghan assassiné il y a 20 
ans, 
le 9 septembre 2001, en apposant une plaque mémorielle, votée par le conseil de Paris. 
Son fils, Ahmad Massoud, sera présent. 

 

سال قبل به تاریخ نهم سپتامبر    20پاریس به احمد شاه مسعود مبارز مشهور افغان که    2021در سال  

  ، بود که از طرف شورای پاریس رای داده شده   و   قتل رسید، با نصب نمودن یک لوحۀ یاد   به   2001

 افتخار می بخشد. 

 احمد مسعود پسر احمد شاه مسعود حضور می داشته باشد.

Agé de 12 ans à la mort de son père, il a étudié à l'étranger avant de revenir en  
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Afghanistan poursuivre l'oeuvre de son père à la tête de la Fondation Massoud pour 

l'éducation et du Mouvement d'union pour la Paix qui rassemble la société civile et des 

groupes de tous bords politiques, afin de bâtir une grande coalition anti-talibans. Ce 

mouvement est dans la droite ligne de l’Alliance du Nord fondée et dirigée par Massoud 

jusqu’à son assassinat. 

De Kaboul à la Vallée du Panjshir, du Commandant Massoud à son fils Ahmad, le 

photographe Reza, témoigne depuis 1983 et dresse un portrait intime des destins de ces 

deux hommes liés par le sang et leur inébranlable volonté de défendre la liberté de leur 

peuple. 

Reza, poursuivant son engagement depuis 30 ans, auprès du peuple afghan, sera présent à 

Paris à l'occasion des célébrations en hommage au Commandant Massoud 

بعداً به افغانستان برگشت تا کار پدر    ه نمود    حصیل، در خارج تبود   در هنگام مرگ پدر دوازده ساله 

صلح تعقیب  اتحاد برای    را با رهبری بنیاد مسعود در راه تعلیم و تربیه و خلق نمودن یک حرکت 

تمام طرف های سیاسی، تا یک  نماید. این اتحاد شباهت دارد به یک جامعۀ مدنی و گروپ های از  

 طالبان را بنیان گذاری نمایند.  علیه ائتالف بزرگ 

توسط    اتحاد شمال را که توسط احمد شاه مسعود تهداب گذاری و تا زمان مرگش  هاین تحریک را

   تعقیب می نماید.  رهبری می شد، وی 

پنجشیر تا درۀ  ااز کابل  تا پسرش    1983عکاس رضا از سال    مد مسعود، ح، از قومندان مسعود 

عزم استوار برای  خونی و    هم   که   میالدی از تصویر خصوصی و باطنی و سرنوشت این دو شخص 

 شهادت می دهد.  داده، دفاع از آزادی مردم شان آن ها را به هم پیوست 

در  و  ،  پایدار بوده  سال به این سو، در مقابل مردم افغانستان  30ضا با تعقیب نمودن تعهدش از  ر

   . برگزاری این احترام به احمد شاه مسعود حضور می داشته باشد  در پاریس برای اشتراک 

 

 
 
Ahmad Massoud dans le hall du siège du gouvernement à Kaboul à la fin de la journée de 
commémoration de la mort de son père. 
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 روز  ین ساعاتدر کابل، در آخر ریاست در تاالر ورودی مقر  یاد و بود پدرشاری  زدر روز برگ احمد مسعود

 

 
 

Ahmad Massoud au siège de la Fondation Massoud à Kaboul anime une réunion de travail. 
 

 احمد مسعود در مقر بنیاد مسعود در کابل یک مجلس کاری را هدایت می کند 
 

 

 دو برادر جوان مادرش. و احمد مسعود در میان دو دوست نزدیک

Ahmad Massoud, entouré de ses deux plus proches amis, les deux jeunes frères de sa mère.  
Agé de 12 ans à la mort de son père, il grandit en Iran, puis part en Angleterre à 18 ans, où il fréquente 
la Royal Military Academy de Sandhurst jusqu'en 2012. Il étudie ensuite les relations internationales 
du King’s College, l’une des plus grandes universités britanniques d'où il sort diplômé en 2015. Il 
revient au pays quinze ans après l'assassinat de son père, et est nommé directeur général de la 
Fondation Massoud  
en novembre 2016. Il lance en 2019 le mouvement d'union  nationale pour la paix. 

 

سالگی به انگلستان    18وازده سالگی بعد از مرگ پدر، در ایران کالن شد، بعداً در سن  به سن د 

 .  رفت 

 رفت و آمد داشت .  2012( تا به سال  Sandhursدر آن جا به اکادمی حربی شاهی سندُهرس )

پوهنتون  یکی از بزرگترین    (King’s Collegeنگس کالج ) یک   در  را  بعداً تعلیم روابط بین المللی

 بدست آورد. دیپلوم از آن جا  2015برتانیا فرا گرفت، و به سال های 

سال بعد از به قتل رسیدن پدرش دوباره برگشت، و رئیس عمومی بنیاد سعود در نوامبر سال    15

     تحریک اتحاد ملی برای صلح را به راه انداخت.  2019در سال   نامیده شد.   2016
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Ahmad Massoud avec les anciens du 
 village, à l'occasion de l'enterrement du professeur de son père, un des premiers à avoir rejoint la 
résistance organisée par le Commandant Massoud 

بزرگان قریه، در هنگام به خاک سپاری استاد پدرش، که از جملۀ اشخاص اول بود که   با احمد مسعود  

 ه مقاومت  که توسط احمد شاه مسعود تنظیم یافته بود، پیوست. ب

Ahmad Massoud, le 

 9 septembre 2002 , date anniversaire de la mort de son père, après la libération de 

Kabul, fait son apparition publique dans un discours très éloquent, sans note.  A 13 

ans, dans le stade de la ville, il ébranle une foule venue l’écouter. Ce moment 

marque  la renaissance d’ une pensée, incarnée par le fils de Massoud. 

، تاریخ سالگره مرگ پدرش، بعد از استقالل کابل، در محضر عام ظاهر  2002احمد مسعود به تاریخ نهم سپتامبر  

سالگی ، در استودیوم شهر، برای مردم که برای شنیدن   13اشت  یک سخنرانی فصیح نمود.، به سن  دبدون یادو    شد

       در نزد پسر مسعود رقم زد.  را  تولد دوبارۀ یک مفکوره  مظهرسخنرانی وی آمده بودند ،دست تکان داد. این لحظه  

 
 
 
 
 
 

 
 

                        
 می خواند  قبر پدر در پنجشیر نماز باالیاحمد مسعود         

 
Ahmad Massoud, septembre 2019, lance un Mouvement d’Union pour la paix afin 
de bâtir une grande coalition anti-talibans devant le mausolée du Commandant 
Massoud, dans la Vallée du Panjshir. 

، به راه اندازی حرک اتحاد برای صلح و تهداب گذاری یک ائتالف بزرگ    2019احمد مسعود، سپتامبر  

 ابل آرامگاه قومندان مسعود، در والیت پنجشیر.  علیۀ طالبان در مق
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Ahmad Massoud salué par de hauts gradés des forces militaires étrangères, le jour de la 

cérémonie de commémoration de la mort de son père à Kaboul. 

 

بود از مرگ احمد شاه مسعود   و  اری یادز، در روز برگقوای عسکری خارجی  ۀی بلند رتباحمد مسعود توسط اعضا

 . فتگرقرار مورد استقبال 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ahmad Massoud se repose dans la maison de son oncle paternel après une 
longue journée de cérémonies de commémoration en l'honneur de son père. 

 بود از پدرش.   و احمد مسعود در حالت استراحت در خانه کاکای خود، بعد از یک روز طوالنی از یاد

 

 

 خداوند به همه مردم بی پناه و مظلوم ما صبر عنایت کند. 

 گر دس مت رسد بر چرخ گردون ا 
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 از او پرمس که این چون است و آ ن چون 

 نعمت صد انز و   داده یئیکی را  

 ون جـو آ لــوده در خ قرص   ی را یـک 
 )اباب طاهر عراین( 

___   ___________________________________ 

تالش های فرانسه در مقابل جانکین های امریاک است که تالش دارد طالبان را بر رسنوشت مردم افغانس تان حامک  خپلوایک:    - ایدداشت اس تقالل 

در  زابین    - دد اجیاد تفرقه های مذهب هبرت حفظ کند. ایران و پاکس تان نزی در ص سازد ات اهداف دراز مدت خود را به وس یلۀ آ انن در منطقه  

میکنند. اندر این میان، رضا دقیت، عاکس و جاسوس ش ناخته شدۀ آ خند های ایراین، از این    ی رسمایه گزار ابالی طالبان  افغانس تان هستند و  

گرفته است. این اما در حالیست که برادران  هتوع آ ور ی از آ ل مسعود باکر  قافهل عقب منانده است و متام مه و مغ خود را در هتیۀ عکس های  

ها مه  مسعود و بقیه شورای نظاری ها به مشول عبدهللا و قانوین و عطا محمد یب نور و ...، چپ و راست به طالبان رس مخ میکنند و به امریاکیئ 

 ُدم شور می دهند. یعین اینکه هر یک لقمه انین انداخت،    وفادار آ انن هستند.   زاران گ ت  خدم که    تفهمی میکنند 

وارد پایتخت گردیده   غین مه خواب نیست. او اب فراخواندن دوس مت به اکبل که گوای اب چهار هزار افراد مسلح خود  و اما دیده می شود که ارشف 

د  زهر چشمی به رقبا و توطئه گران نشان می دهد و دوس مت نزی اب جعهل قیصاری را اب افرادش به اکبل فرا می خواند. این معلکرد ها می توان   است، 

 یار، شورای نظاری ها و نزی طالبان ابشد. زهر چشمی به گلبدین راکت 

 ن مریود و ای مه در وسط آ سامن میرتقد. گذشت زمان ابد آ  به مزنلۀ ابد کردن پوقانۀ هوایئ است که ای اب  بزرگ سازی پرس مسعود در چننی رشایطی  

پشک را فرانسوی ها می سازند، اما میو آ نرا یک  یو اش را یک میکند.".  پشک را من بسازم، م ک متل زیبا داشتمی که میگفت:"  در افغانس تان ی 

 خواهد کرد؟ 


