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 یعبدالول
 كاي امریايني ورجالتي ااز
 

 كاي امریايني ورجالتي نظار در ای وطنفروشان شوراۀياعالم
 
 منطقهء ی های نظار اعالم آردند آه افغانهای شورای مربوط به گروه ضد ملی تعداد از وطنفروشان مسلككي

 ی های متذآره بنام  افغانهاهياعالم.    اندازندی سال قتل احمد شاه مسعود براه مني را به منظور ششمیواشنگتن  محفل

 منطقهء ی در صد افغانها٩٩ از شيب.   واشنگتنیفغانها آه آدام اداندي آس نمچيالآن ه.  واشنگتن صادر شده است

 آه اصًال از هي اعالمنيا.   نظار اند ی آاران شوراتي نداشته و مخالف گروه جنای آگاهانيواشنگتن اصًال از جر

 مي مقی  دروغ محض است آه بنام همه افغانهاكي نظار صادر شده ی شوراني و خائنگاني فروماجانب تعداد از

   . صادر شده است)لندي و مری سی واشنگتن دا،ينيورج(واشنگتن 

 آس بشمول خواهران چي به هیو. دي اعمال خود رسی بود باالخره به سزای وطنفروش مسلككي شاه مسعود آه احمد

مثال عمده آشتن احمد جان پهلوان .   نمودستيهزار ها تن را آشت  و سر به ن.   اش رحم نكردیريو برادران پنجش

با دشمنان افغانستان در هر وقت و .   بردني از بی بی جی آتيافتخار افغانستان بود آه احمد شاه مسعود او را به هدا

 محترم داآتر ني به مضامتواننديما مهموطنان گرانقدر .  دي داخل گردیزمان سازش نمود  و در معامالت مخف

 به دني رسی غرق بود آه برای و وطنفروشانتياحمد شاه مسعود آنقدر در خ.  ندي مراجعه نمازي  عزميعبدالرحريم

 با دشمنان ی هم در داد وستد مخفاتشي حريچنانچه   تا روز اخ.  كردي شرافتمندانه اقدام مري هر عمل غبهقدرت 

تا حال .  ستي در دست نی هنوز معلومات آافیاز قتل و.  مصروف بود  در بدل پول و مقامی گرافغانستان در معامله

 هم یگريالآن نظر د.   استدهي القاعده به قتل رسیا هستي اند آه احمد شاه مسعود توسط تروردهي عقنيمردم ما به ا

 یكي ی قتل وانيدر جر.   نظار آشته شده استی شورای و سائر اعضامي فهمي به اثر توطئهء قسیموجود است آه و

سوال .   شده  و اعدام شدري فرار نمود  آه بعد از لحظه بعد دستگگري هم در انفجار آشته شد و فرد دنياز دو تن قاتل

 راز اري پرده از بستوانستي در آار نبود، چرا قاتل دوم را به سرعت آشتند؟  او می  آه اگر توطئه اشودي  مطرحم

 فرصت ممكنه قاتل دوم ني بزودتری باداران اجنبتي هدااي و ی از ترس افشاگر نظاریمگر عمال شورا. بردارد ها 

   . بردندنيرا از ب

 آشور كي آه همه گروه ها به دارندي اظهار میشرمي و بیائي حی طرفداران احمد شاه مسعود با تمام بنكهي آور اتعجب

 آشور كي ام آه احمد شاه مسعود به دهي هم عقني خائننيمن البته با ا.  سعود ارتباط داشته  بجز احمد شاه میخارج

 ،ی شوروی جاسوسیاحمد شاه مسعود با سازمان ها.   بوداط ارتباط نداشت، بلكه با ده ها آشور در ارتبیخارج

از آن آشور ها پول  بوطن انتي آرده بود و در بدل خمي و حسنه قاكي و فرانسه  روابط نزدراني  پاآستان، اكا،يامر

 مسعود رساله ها، آتب ها و  شاه  احمدانتيدر مورد خ.  گراني احمد شاه و دني بی است فرق آلنيا.  گرفتيم

.   ماندی نمی به مردم  و آشور ما باقی واتي در قسمت خدي شك و تردني آه آمتردهي به چاپ رسی متعددنيمضام

 عقده و حسادت ی احمد شاه مسعود را بپوشانند و از رواتي ها و جناانتي  خخواهندي تعداد  از وطنفروشان مكي نكهيا

 یاريملت افغان به آن مرحله از هش.   و بسدهندي نشان مچارهي و بلي  صرف خود را ذلند،ي نمایاو را قهرمان معرف

  .دي است آه دوست را از دشمن و خائن را از صادق فرق نمادهي رسیاسيس

 پايان


