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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

2۰1۸/12/1۸

اختر یوسفی

نمونه از دزدی ها با دروغهای آفتابی
دزدان جمعیت اسالمی و باند احمدشاه مسعود
بعد از دودهه موتر دزدی شده ارگ شاهی (مادل کالسیک انگلیسی که  ۷۰سال قبل از خارج برای خاندان شاهی
مرحوم محمد ظاهر پادشاه اسبق افغانستان وارد شده بوده است) توسط محمد سعید صوفی زاده خسر احمد شاه مسعود
که با تمام اموال ارگ شاهی یکجا دزدی گردیده بود ازدرۀ پنجشیرخالی به همرای عبدهللا عبدهللا سخنگوی اسبق احمد
شاه مسعود و رسول باوری سرپرست کنونی وزارت اطالعات و فرهنگ به موزیم ملی افغانستان در کابل تسلیم داده
شد.

موتر ارگ شاهی با سفرنامۀ آن از درۀ پنجشیر
همه کسانیکه به ارگ شاهی افغانستان درشهر کابل بلد بوده اند بخوبی میدانند این موتر بعد از کودتا سردار محمد
داود خان  ۲۶سرطان  ۱۳۵۲الی  ۸ثور  ۱۳۷۱سقوط حکومت داکتر نجیب عبدهللا در داخل ارگ شاهی با تمام
ملحقات وتمام اموال ارگ شاهی موجود بوده است وهیچکسی به هیچ چیزی بشول ذخایر طال بانکی وآثارموزیم طال
تپه دست نزدند و همه آنها بصورت مکمأل موجود بوده است.
بعد از کودتا  ۸ثور  ۱۳۷۱و سقوط حکومت داکتر نجیب هللا بجزمقامات بلند پایه جمعیت اسالمی ربانی و احمد شاه
مسعود با اقارب شان کسی دیگری به اموال داخل ارگ هیچگونه دسترسی نداشتند .شام  17دسمبر  2018تلویزیون
طلوع منبع اصلی نقاق ملی در افغانستان و مبلغ جمعیت اسالمی وعبدهللا عبدهللا خبرجعلی تسلیمدهی موتر ارگ شاهی
را به موزیم ملی افغانستان توسط قوماندان «جهادی» محمد سعید پخش نمودند .تلویزیون طلوع خبر را طوری
مجهول با تمام افسانه دروغ جعلی به نشر سپرد که گویا خسر و دادماد هر دو قهرمانان ملی کشور بودند که تمام
اموال دولتی با ارزش کشور را دردره های پنجشیرحفظ نموده اند و اکنون دوباره مسترد مینمایند.
صحبت کنندگان محفل تسلیمدهی وتلویزیون طلوع با کمال بیشر می وچشم پوشی از حقایق تلخ غارت اموال و درائی
های ملی چیزی نگفتند و حتی این را هم نگفتند که این قوماندان دزد «جهادی» محمد سعید صوفی زاده خسر احمد
شاه مسعود صالحیتدارعام و تمام اموال ارگ شاهی است محمد سعید صوفی زاده خسر احمد شاه مسعود قبل از
ورود طالبان به شهر کابل خزان  ۱۳۷۶مسؤل انتقال تمام اموال منقول ارگ شاهی به درۀ پنجشیر بوده که موتر
ارگ شاهی هم جز اموال غارت مذکور بوده است .اسناد وشواهد کافی موجود است که قبل ورود طالبان به شهرکابل
جمعیت اسالمی ربانی -مسعود تمام اموال منقول دولتی و بیت المال را با تمام سالحها اردو ملی افغانستان را به شمال
کشور و درۀ پنجشیر انتقال دادند بودند.

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

بتاریخ ۲۵بر ۲۶سپتمبر  ۱۹۹۶هنگام که مال ربانی مسؤل تسلیمی کابل طالبان با همراهی نصرهللا بابر وزیر داخله
وخت پاکستان بعد از ظهر وارد شهر کابل شده بودند مستقیما ً بداخل ارگ شاهی رفتند که هیچ چیزی وهیچکسی در
داخل ارگ شاهی داخل نبودند .بعد از تالشهای زیاد آنها مجبورشدند تا قفلهای در های بسته دفاتر را بشکنند و داخل
دفاتر خالی شده بودند طالبان با تمام اعمال وحشت و جنایات شان به غارت و چپاول دارائی های ملی و بیت التمال
دست نزدند .در طی مدت حاکمیت طالبان سپتمبر  ۱۹۹۶الی سقوط شان درنوامبر  ۲۰۰۱آمدن حامد کرزی به
ارگ ،ارگ شاهی مطلقا ً خالی بوده و امارت طالبان از قندهار رهبری میشد .حامد کرزی خود بار ها گفته اند که
درهنگام ورود به ارگ حتی یک ورق کاغذ هم در ارگ یافت نمیشد .مگر هیچ کسی از رهبران «جهادی» که کامالً
اطالع هم داشتند نگفت که اموال ارگ شاهی و دارائی های بیت المال در درۀ پنجشراست.
جهت معلومات بیشتر و خبر طلوع لطفا ً اینجا کلیک کنید.

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

