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 آفتابی دروغهایها با  دزدی نمونه از
 دزدان جمعیت اسالمی و باند احمدشاه مسعود

 

سال قبل از خارج برای خاندان شاهی  ۷۰ لیسی کهگان سیککال)مادل  شاهی گار شده زدیموتر د دودهه بعد از
 احمد شاه مسعود خسر صوفی زاده عیدمحمد ستوسط ( است بوده وارد شدهمرحوم محمد ظاهر پادشاه اسبق افغانستان 

ق احمد اسب گویسخن عبدهللا عبدهللابه همرای خالی پنجشیر ۀازدردزدی گردیده بود  یکجا با تمام اموال ارگ شاهی که
 داده کابل تسلیم افغانستان در به موزیم ملی گاطالعات و فرهن وزارت کنونی سرپرسترسول باوری  وشاه مسعود 

   .شد

 
 

 درۀ پنجشیر ازآن موتر ارگ شاهی با سفرنامۀ 
 

حمد کودتا سردار م بعد از ین موترابخوبی میدانند  نده ابود بلد شهر کابلدرافغانستان  شاهی گاربه همه کسانیکه 
شاهی با تمام  گداخل ار در عبدهللاسقوط حکومت داکتر نجیب  ۱۳۷۱ ثور ۸الی  ۱۳۵۲سرطان  ۲۶داود خان 
 آثارموزیم طالوبانکی طال  چیزی بشول ذخایر وهیچکسی به هیچ شاهی موجود بوده است گتمام اموال ارملحقات و

   .مکمأل موجود بوده استآنها بصورت همه  دست نزدند و تپه
اه ش احمدمقامات بلند پایه جمعیت اسالمی ربانی و بجز و سقوط حکومت داکتر نجیب هللا ۱۳۷۱ثور  ۸ کودتا ازبعد 

تلویزیون  2018دسمبر  17شام  .دسترسی نداشتند ونهگهیچ گری به اموال داخل ارگقارب شان کسی دیمسعود با ا
 رگ شاهیتسلیمدهی موتر اجعلی خبر عبدهللا عبدهللاجمعیت اسالمی ومبلغ  افغانستان و در اصلی نقاق ملیطلوع منبع 

را طوری  تلویزیون طلوع خبر .پخش نمودند محمد سعید« جهادی»قوماندان  توسطافغانستان به موزیم ملی  را
بودند که تمام  کشورملی ان دو قهرمان هر دادماد و یا خسروگکه  سپرد نشربه  جعلیافسانه دروغ  تمام بامجهول 

  .و اکنون دوباره مسترد مینمایند حفظ نموده اندپنجشیر دره هایدر را کشوربا ارزش اموال دولتی 
 یئااز حقایق تلخ غارت اموال و در پوشی وچشم یم کمال بیشربا طلوع تلویزیون و تسلیمدهیمحفل ان گصحبت کنند

حمد ا خسرمحمد سعید صوفی زاده  «جهادی» دزدقوماندان این فتند که گرا هم ن این و حتی فتندگن چیزی ملی های
 قبل از احمد شاه مسعود محمد سعید صوفی زاده خسر است شاهی گاراموال تمام  صالحیتدارعام وشاه مسعود 

 که موتربوده  درۀ پنجشیر شاهی به گار منقول تمام اموال انتقالمسؤل  ۱۳۷۶خزان  کابل ورود طالبان به شهر
قبل ورود طالبان به شهرکابل اسناد وشواهد کافی موجود است که  .بوده است مذکورغارت  ارگ شاهی هم جز اموال

شمال  بهرا  نملی افغانستااردو سالحها تمام را با  لمالبیت ا و لتیتمام اموال منقول دو مسعود -ربانی جمعیت اسالمی
  .بودند انتقال دادند ۀ پنجشیردر و کشور
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له وزیر داخ بابر همراهی نصرهللا با ام که مال ربانی مسؤل تسلیمی کابل طالبانگهن ۱۹۹۶سپتمبر  ۲۶بر۲۵بتاریخ 
ً وارد شهر کابل شده بودند مستقیم وخت پاکستان بعد از ظهر  هیچ چیزی وهیچکسی دررفتند که  ارگ شاهی داخلب ا

اخل د بشکنند ورا  دفاتر های بسته مجبورشدند تا قفلهای در آنها ی زیادتالشها از بعد .داخل نبودندشاهی  گداخل ار
بیت التمال ملی و های  یئدارا چپاول غارت وجنایات شان به  طالبان با تمام اعمال وحشت و ندخالی شده بوددفاتر 

به آمدن حامد کرزی  ۲۰۰۱الی سقوط شان درنوامبر  ۱۹۹۶طی مدت حاکمیت طالبان سپتمبر  در .دست نزدند
فته اند که گها  حامد کرزی خود بار .و امارت طالبان از قندهار رهبری میشد خالی بوده اً مطلقشاهی  گ، ارگار

 که کامالً  «جهادی»از رهبران  کسی هیچ رگم .یافت نمیشد گار درحتی یک ورق کاغذ هم  گام ورود به ارگدرهن
  است. ۀ پنجشردر درهای بیت المال  یئو دارا شاهی گفت که اموال ارگنداشتند هم اطالع 

 
  معلومات بیشتر و خبر طلوع لطفاً اینجا کلیک کنید.جهت 
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