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  ٢تر ١ له :د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئه من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـھيل، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

  ٢٠١٦/ ١٢/ ٤                                                                                               کانديد اکادميسين سيستانی
  

  ؟ جنگسا!ر پر آوازه يا ملی قھرمان
  

  اسباببه افغانستان ،سخنرانی صريح ومعقول رئيس جمھور اشرف غنی در روز افتتاح خط آھن  ترکمنستان 
ايجاد خط آھن  : احمدولی مسعود را فراھم ساخت،زيرا رئيس جمھوردر سخنرانيش گفته بودناوارد ناراحتی واعتراض 

تحقق  قدم در راه ما  امروز واينک.بود شاه امان هللا غازی، قھرمان ملی افغانستان  ھایيکی از آرماندر افغانستان 
در شبکه ھای اجتماعی مورد تبصره ھا اعتراض احمدولی مسعود بعد از اين موضوع . آرمان آن شاه مترقی ميگذاريم

با واکنش از سوی وکيل روزگان آقای عبيدهللا بارکزی وتحليل ھای مختلفی قرارگرفت وحتی در پارلمان افغانستان 
   . مواجه شدجدی 

 يدئويی از  راديوتبصره ھای جالبی به نشر رسيد و ھم و در پورتال افغان جرمن آنYين نيز مقا!ت پرمحتوا و
سازمان ( CIAازتوضيح ميدھد در حدود پنجصد قوماندان جھادی افغان،  که  شدهه به نشر سپردصدای امريکا

مين گذاری ی را سروب سقوط دولت داکتر نجيب هللا  جاده اند که بمنظوردريافت ميکرده پول  )اطYعات مرکزی امريکا
مله به احمدشاه از ج ،ندنمنفجر ک کابل بعزم  جYل آباد پل ھا وجاده ھا را نمايند وھنگام عبور کاروان ھای نظامی دولت

 ISIھزار دالرپرداخت ميشده است ومسعود سعی ميکرده است تا سازمان جاسوسی پاکستان يعنی ٢٠٠مسعود ماھانه 
  . نيز پول ميگرفته استISIمعنی اين سخن اينست که مسعود از ازاين پول مطلع نگردد،

از قول " احورجنگ ا"کتاب بحواله   روزنامه واشنگتن پستستيوکول، ژورناليست ا ازقول صدای امريک
پنجصد  به آن سازمان ياد کرده واز پرداخت  ، درمورد  جاسوسی احمدشاه مسعود CIA يکی از مديران " گری شرون"  

  .ميدھدوز مرگش تذکرمسعود تار  ھزار دالر به خود ٢٠٠ھزار دالر به برادرش احمدضيا مسعود وماھيانه 

قابل شنيدن لينک ذيل يوتيوب بخش صوتی پورتال افغان جرمن آنYين، ونيزاز در راديوصدای امريکا گزارش 
  )٧٠luS١kckZY=v?watch/com.youtube.www://https(: است

  

  
و گلبدين حکمتيار درکنارترکی فيصل رئيس ) ISI(حميدگل، رئيس سازمان جاسوسی نظامی پاکستان احمدشاه مسعـوددرکنار جنرال 

  .سای استخبارات کشورھای بيگانه ديده ميشوندؤسازمان استخبارات عربستان سعودی با چھره ھای بشاش از قرارگرفتن خود درکنار ر
  

  " مسعود پرده بر ميدارد مان  مخفی وروی از پيقومندان سابق ش": ی چون درمقا!تعزيز داکترميرعبدالرحيم 
 از قلم بروس "افغانی که نميخواھد بجنگد"و مقاله CIA ِاز گری برنتسن، عضو "  مروری بر كتاب ا!شه شكن "يا 

برای چندين سرويس استخباراتی  جھاد برضد شوروی ،  اکتدر عين   که مسعود ،تصريح ميکندريچاردسن، وغيره
   .تکار ميکرده اس

  شاه مسعود و مولوی خالص احمد، حکمتيار، ربانی گلبدين :ھيچکسی نميتواند منکر اين حقيقت باشد که 
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اعترافات وافشاگری ھای   . بوده اند)  ISI ( نظامی پاکستاناز نخستين دست پروردگان  شبکه جاسوسیوقاضی وقاد 
ويرانگر وخاين به وطن  گل را نبايد درحق اين عناصروجنرال حميد نصيرهللا بابر : رؤسای استخبارات نظامی پاکستان 

که داودخان جمھوری برای سقوط رژيم ابتدا دستوراستخبارات نظامی پاکستان  رھبران  به اشخاص اين . فراموش کرد
و اندراب و  پنچشير و حصارک ننگرھار و در لغمان ودرخوگيانی   ١٩٧۵درسال مخالف سياست ھای پاکستان بود،

امنيتی کشور سرکوب  نقاط کشور دست به عمليات تخريبکارانه زدند، ولی بسرعت از طرف  نيرو ھای  يره بدخشان وغ
   . برخی دوباره به پاکستان فرارکردند و وبرخی دستگير

ملت . افزوده شد  ) ISI (از طرف سازمان مخوف تنظيمی   ويرانگربعد از کودتای ثور، برتعداد رھبران
شناسند، بخصوص که پس از قدرت يابی به   وطن  فروش ونوکران بيگانه را خوبتر ازما می افغانستان اين رھبران

پرداختند،  وخدماتی وفرھنگی وصحی و قطع کردن شاھرگ ھای حياتی افغانستان  تخريب تمام زيربناھای اقتصادی 
راکت وھاوان از ميان بردند وبرزن وناموس  و  ھزارانسان را با توپ ۶۵وشھرکابل را به ويرانه مخوفی مبدل کردند و

 ،١٩٩٢برکابل درمجاھدين از تسلط پس  .اعضای بدن انسانھای اسيرپرداختند وبه قطع . مردم تجاوز روا داشتند
  .ندکردند و ده ھا ھزارانسان را کشتکابل را ويران  دو ميليون جمعيت احمدشاه مسعوددرجنگ با گلبدين حکمتيار شھر

   
  مان قبل ازجنگ ھای مسعود وگلبدين              قصردارا!مان بعد از جنگ ميان مسعود وگلبدينقصر دارا!

  )٢٠١٦، احياء مجدد مارچ )١٩٩٢ ثور ٨بعد از(ويرانی مي�دی             ١٩٩٢ -  ١٩٢٧ از دوران شکوه قصر(     

 قھرمان مسعود، احمدشاه « :  مودهنچنين تبصره  مسعوداحمدشاه  باره در خود فيسبوک در پوپل کاظمآقای 
 عامل ، کابل شھر کننده ويران ، کابلم شھری ھم ھزار ٧٠ از بيش قاتل مسعود احمدشاه ! پرآوازه جنايتکار يا ملی

 در ننگ لکه يک ، وطنم دفاعی قوای کننده منحل ، کابل مردم وشخصی دولتی داراييھا کننده تاراج ، افعانستان بربادی
  » .دارد ادامه امروز تا که وطنم خونريزی و اتفاقی بی و تباھی عامل قھرمان ، با!خره . وطنم تاريخ

ده اند قبول کردر قلب خود يا فرمان دولتی ی وکسبدون زور وفشار راخود  ملی قھرمان افغانستان ملتبه نظرم 
 ازآن  سياسی استقYلا استرداد  افغانستان را برفته دست از واعتبار حيثيت که شاھی .است غازی هللا امان شاه وآن

  .دقراردا جھان ازاد ملل صف در را آن و کرد اعاده دوباره ١٩١٩ اگست ١٨در انگليس استعمار

 درکتاب قبل سال٦٠ بيستم،يعنی قرن  سوم درربع امريکائی معروف شناس وافغانستان محقق آدمک
 هللا امان«:است  نوشته کرده ياد ملی قھرمان عنوان به خان هللا امان از ،)بيست قرن  اول نيمه در افغانستان(خود

 شکست را بريتانيا امپراطوری موفقانه ھنگاميکه ًخاصتا.شد  شناخته افغانستان ملی قھرمان بحيث)١٩٢٩-١٩١٩(
 قرن اول درنيمه افغانستان خارجی روابط(».شد شناخته برسميت جھان وبه آورد رابدست افغانستان مطلق وآزادی . داد

 پی خان هللا امان غازی وکار نام عظمت به زمانی در آدمک )فاضل پوھاند ،ترجمه١٩٦ پشاور،ص ١٣٧٧ م،چاپبيست
پا برجا بود  افغانستان در شاھی نظام ھنوز که کرد ثبت تاريخ در افغانستان ملی قھرمان عنوان به را او و بود برده

  .بود نشنيده کسی نافغانستا در را ای اس آی ساخت جھادی ھای تنظيم نام وھنوز

 وطن ويرانگری درس افغانستان، ملت وناموس خاک دشمن اين)آی اس آی (استخباراتشبکه  در که آنھايی
 قھرمان ھيچگاھی اند، داده را کشور وتخريب ويرانگری امتحان خود پاکستانی باداران به بارھا و اند فراگرفته را خود
 امضا ھم بوشدبليو   جورج ،حامدکری نام پھلوی در اش قھرمانی رفرماند ولوکه نميتواند، شده افغانستان مردم ملی
  مقاله مفصل درھمين پورتال وفرق آن از خاين ملی دودر بارۀ خصوصيات يک قھرمان ملی من قبل ازين   .باشد کرده

  پايان.                نداموجود) ٣۵١و ٣٠۵شماره ھای(در ارشيف مقا!تم نوشته ام که  


