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 ئله رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ هیله من یو خپله لیکنه، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : يادونه

               
 

                                                                                11/11/1113              احسان اهلل مايار  
  

 اعظمت قهر تاريخ ربنازم 
 

، پورتال خودرا باز نمودم و بعد مطالعۀ بعضی مطالب در تحلیل ها، "آنالينافغان جرمن " طبق معمول امروز 
مرا به " يادی از مزدوران رهبران تنظیمی به پاکستان" خواندن خبر زير عنوان . اخبار روز را از نظر گذشتاندم

ن به قلم اين آفري" پشاور رسانید و صحنه های از چشمديدم را چنان واضح ديدم که بدون تأمل با خود گفتم  
 ".خبرنگار و نشر حقايق با ارائه چنین گزارش معتبر

 

بلی خواندن و شنیدن حقايق و واقعیت های تاريخی به دل چنگ میزند و انسان را وادار به سر تعظیم فرودآوردن به 
تجوی احتمال دارد که يکی از خصائل نیک بشريت همین باشد که در جس. سیمای پاک و معصوم حقیقت می گرداند

لذت و کیفیت ايکه  در مغز جوينده با ديدن پرتو زيبای . پیدا نمودن حقیقت بدون احساس خستگی و دلهره میتپد
 .حقیقت خلق میشود بلند تر از هر پاداش ديگر مقام خودرا در جهانش اخذ میکند

رويداد های وطن بیچارۀ ملت افغان با کشیدن اينهمه قربانی و کشیدن زجر بیش از سه دهه حق دارد تا از حقايق 
شناخت و تفکیک مردمان  صادق و خاين در يک جامعه راه مستقیم را در اعادۀ صلح و رفاه . خود مستحضر گردد

 .ملت هموار میکند و اين پديده در طول تاريخ جهان بار بار به اثبات رسیده است
 

اين خبر جايش در يک اثر جداگانه است نه  نمیخواهم موضوع را به اطالت بکشانم بل در زمینه میخواهم بگويم که
بخود اجازه دادم تا اين خبر را زير عنوان جداگانه از . درزمرۀ اخبار روز که خوانده میشود و کنار گذاشته میشود

لیک در نهايت میخواهم خاطر نشان نمود  که در رقابت با پاکستان، همسايۀ غربی ما . نظر خوانندگان بگذرانم
و مانند حکومت پاکستان باالی ملت افغان  ه های نامأنوس وتفرقه جوهائی را از هیچ بوجود آوردايران نیز چهر

 .تحمیل نمود
 

 :اينک شما و اينک يکی از رويدادهای حقیقی ملت رنج کشیده افغان

 "يادی از مزدوری رهبران تنظیمی به پاکستان" 
 : منبع

 حزب همبستگی افغانستان
  11-11-1113: تاريخ

: 1٩٩1اهلل مجددی در صبغت 
من بحیث رئیس دولت »

اختیارات يک میل 
اختیار . کالشنیکوف را ندارم

پنچ روپیه کلدار را ندارم که 
. بیک قوماندان کمک کنم

وزارت دفاع ما هیچ کاری 
کرده نمیتواند تا وقتیکه خود 
برادران پاکستانی ما فیصله 

 .نکنند
در عقب ربانی، نواز شريف صدر پاکستان، عقب مجددی، امیر ترکی رئیس استخبارات عربستان ) 

  (.م.ا. دنائتالفیون استخبارات عربستان سعودی و پاکستان رهبريت؟ افغانستان را می زاي. سعودی

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/e_mayar_benazam_asmat_tateekh_18113.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/e_mayar_benazam_asmat_tateekh_18113.pdf


  

 

 

 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : يادونه

 

سايت حزب خوبم خواندم که چطور  را در«خونده شان پدر وگچوچه های حرام پاکستان در س»ۀ ديروز نوشت
و  خاينان به وطن پلید پاکستانی با بیشرمی تمام از قاضی حسین احمد، يکی ازامروز دست پروده های جرنیل های 

 .می آورند مردم ما تجلیل به عمل
ما از اين شرير های میهن فروش نبايد گله داشت، ا

وابستگی به نیروهای خارجی و خودفروشی 
مشخصه عمده افکار ارتجاعی و ضدانسانی اينان 

 .دهد را تشکیل می
داستان مزدوری و سرخمی تنظیم های هفتگانه 
جهادی مستقر در پشاور به دولت و استخبارات 
پاکستان، از حقايق تلخ و دردناک جنگ مقاومت 

هفت تنظیم ساخت . ضد روسی مردم ماست
پاکستان و بخصوص چهار حزب بنیادگرای گلبدين، 
سیاف، ربانی و مولوی خالص در آغوش 

دالر امريکا به اژدهای  آی رشد نموده و با.اس.آی
اينان عمال مبارزه . خونخوار مبدل شدند

آزاديخواهانه ملت ما را از پشت خنجر زدند و 
 . عامل سیه روزی های ملت ما شدند

انی و نواز شريف، سیاف و حکمتیار و حمیدگل، رب: از راست به چپ)  
 (م.ا.حمیدگل، مجددی وحمیدگل

 

اينان را در دولت  زمانی انديش حزب وتشکیالت ساخت بلکه پاکستان نه تنها به اين تنظیم های جنايتکار و تاريک
 . مجاهدين گردهم آورده بود« دولت عبوری»ای به نام  مسخره

در میزگرد های تلويزيونی، امروز تعدادی از اين جهادی ها کامال از گذشته ننگین شان انکار نموده به چشم مردم 
اراده بودن و نوکری رهبران  توان به میزان بی بر نشريات اين احزاب، به روشنی میتنها با مروری . پاشند خاک می

  .دار امروز شان است برد و ماهیت خاينانه ديروزی شانرا که آينه تنظیم ها به دولت پاکستان پی
 

داستان مزدوری و سرخمی تنظیم های هفتگانه جهادی مستقر در پشاور به دولت و استخبارات پاکستان، از حقايق 
هفت تنظیم ساخت پاکستان و بخصوص چهار حزب . تلخ و دردناک جنگ مقاومت ضد روسی مردم ماست

بنیادگرای گلبدين، سیاف، ربانی و مولوی خالص در آغوش 
دالر امريکا به اژدهای خونخوار  آی رشد نموده و با.اس.آی

اينان عمال مبارزه آزاديخواهانه ملت ما را از . مبدل شدند
 .  پشت خنجر زدند و عامل سیه روزی های ملت ما شدند

پاکستان نه تنها به اين تنظیم های جنايتکار و تاريک انديش  
نی اينان را در دولت حزب وتشکیالت ساخت بلکه زما

 . مجاهدين گردهم آورده بود« دولت عبوری»نام ای ب مسخره
در میزگرد های تلويزيونی، امروز تعدادی از اين جهادی ها 
کامال از گذشته ننگین شان انکار نموده به چشم مردم خاک 

تنها با مروری بر نشريات اين احزاب، به روشنی . پاشند می
اراده بودن و نوکری رهبران تنظیم ها  توان به میزان بی می
برد و ماهیت خاينانه ديروزی شانرا که  دولت پاکستان پی به

 .دار امروز شان است برمال نمود آينه
طشت های رسوايی نوکری رهبران جهادی را دگروال 

 داستان ناگفته : دام خرس»در کتابش . آی.اس.يوسف آی
و  مسعودويب سايت جنرال حمیدگل  که احمد شاه تصويری از )

 (نشان میدهد .آی .اس.رحیم وردگ را در يکی از مراکز آی
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ارگان نشراتی جمعیت « مجاهد»سالها قبل از بام انداخته بود، اما من در زير دو نمونه را از نشريه « افغانستان
 :گذارم  کنم و قضاوت را به خوانندگان می اسالمی افغانستان نقل می

 

 :شته استنو 1113جنوری  1١به تاريخ « مجاهد
 

به رهبران تمام تنظیم های جهادی مستقر در پشاور . میالدی برای مجاهدين با يک خبر عاجل آغاز شد 1٩١٩ال س
اين گردهمائی توسط . خبر داده شد تا با اعضای شورای اجرائیۀ شان به کمپ جلوزو در پشاور حضور بهم رسانند

آی در روز اول جنوری که فقط شش هفته به .سا.جنرال حمید گل رئیس اداره استخبارات نظامی اردوی پاکستان آی
در اين جلسه برعالوه از رهبران هفت تنظیم، . خروج نیروهای روسی از افغانستان باقی مانده بود، فراخوانده شد

 .  يکصد وچهل تن از اعضای شورای اجرائیۀ آن تنظیم ها ازهر  تنظیم بیست نفرشرکت کرده بودند
سیار، رهبران مجاهدين را به خاطر اختالفات شان، مورد انتقاد قرار داد و از حمید گل طی سخنانی با تندی ب

اعضای اجرائیۀ تنظیم ها خواست که بیش از اين در انتظار وحدت رهبران شان نمانند و در مدت سه روز طرحی 
 ٠1که از هر تنظیم نفری  ٠11قرار براين شد تا يک شورای . برای آيندۀ افغانستان ارائه داده و دولتی تشکیل دهند

 . رهبران جهادی هرکدام دراين جلسه صحبت مختصری داشتند .نفر در آن شرکت داشته باشند، تشکیل گردد
وی از عدم . سخنان حمید گل انعکاس از آن داشت که حوصلۀ پاکستان از اختالفات مجاهدين بسر آمده است

 .برای آيندۀ افغانستان اظهار نگرانی شديد نمودموجوديت يک طرح از طرف اتحاد اسالمی مجاهدين افغانستان 
اش را در دست داشت تا به وسیله  قیضه. آی.اس.دولت عبوری مجاهدين تحت نظر حمیدگل ساخته شد که عمال آی

هفت رهبر جهادی حیثیت مهره های . آن هست و بود افغانستان را نابود نموده از کشور ما يک ويرانکده بسازد
برای اينکه بدانید اين به اصطالح دولت تا چه حد رسوا و دست نشانده بود، به بخشی از . داشتند اراده در آن را بی

بخش اروپايی، شماره چهارم، )« مجاهد»مصاحبه با صبغت اله مجددی، رئیس وقت دولت عبوری که در نشريه 
 :انتشار يافته است توجه کنید ( 1٩٩1ـ سپتامبر  13۳٩میزان 

 

 .برای تشديد عملیات خود که بايد به پیمانه وسیع صورت بگیرد، به مشکالت روبرو هستیم ما در اين مرحله  
من بحیث . آيد بدست آنها قرار میگیرد برای اينکه اکثر چیزها بدست برادران پاکستانی ما است و تمام کمکها که می

. ا ندارم که بیک قوماندان کمک کنماختیار پنچ روپیه کلدار ر. رئیس دولت اختیارات يک میل کالشنیکوف را ندارم
ما از برادران پاکستانی . وزارت دفاع ما هیچ کاری کرده نمیتواند تا وقتیکه خود برادران پاکستانی ما فیصله نکنند

خواهش کرديم که حاال حکومت است، وزارت دفاع است بايد اين چیز ها به وزارت دفاع سپرده شود و مطابق پالن 
 . ار شودوزارت دفاع بايد ک

نظر من اينست که چون . تا جائیکه معلومات داريم ديپوها کامال از مهمات پر است، الکن آنها بما داده نمیشود
میلیون دالر کمک  311میلیون دالر کمک میکنند در حالکیه به ما ساالنه  ۰11روسها رژيم کابل را ماهانه تا 

 نمیشود که اگر 
 

 . وضع به همین طور ادامه يابد ما نمیتوانیم در ده سال يک شهر را بگیريم
انتشار « مجاهد»از گردانندگان خاين حزب خونخوار گلبدين که در همین شماره « وقاد»و اعتراف قاضی امین 

 :يافته است
 وجود حکومت موقت و نام نهاد فعلی مايه ياس و ناامیدی مردم ما گرديده بخاطريکه حکومت ... متاسفانه ". . .  

حیثیت ترين حکومت در جهان معاصر است که از حمايت و پشتیبانی ملت مسلمان و مجاهد  عبوری موجوده بی
داده فاقد هرنوع ابتکار عمل در میادين  المللی را از دست افغانستان بهره نداشته و حیثیت و اعتبار سیاسی و بین

  ..."باشد سیاسی و نظامی می
با توجه به اينکه اين تنظیم ها و رهبران شان از ابتدا به چاکری و وابستگی به يک نیروی بیرونی عادت کرده اند، 

ان و ايران، امروز هم هرکدام خود را به اين و آن کشور فروخته و بدون حضور نظامی امريکا و مداخله پاکست
 .دانند ادامه حاکمیت شانرا ناممکن می

 
 پايان

  


