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 ۹۰/11/۶۹1۲          یلیجم لیعبدالجل
 

 یسخنجا  هر از
(۳) 

 ادشاه عربستانپدر مورد عطا محمد نور در دیدار با 
 

محمد نور در دیدار با پادشاه  درمورد عطا زیر با نشر فوتوی ۶۹1۲اکتوبر  1۰/ 1۳۰۱میزان  ۶۲پیام آفتاب مورخ 
ی از یکی از محافظان سعود هیات افغانستان استقبال میکند کهکه مقامات عربستانی در حالی از  مینویسد عربستان

 حضور عطا محمد نور در صف اول جلوگیری می کند 
  

 
 

که در قدم اول خجالت و شرم دوستان با فضیلت و ارجمند! در جملهٔ دو سطری باال جهاِن سر افگندگی نهفته است 
 و سپس به عطای بی نور هیچ مدان! میرسد. تر دبل بنده رئیس اجرائیهٔ دولت نامتجانسکساری اش به دا

 نمیمانیم! مفهوم نخورده از آشش کور میشویم از دودش بنام افغانیت بی داغه ب ولی همهٔ ما و شما هم
ل و طی مراتب افغانی و امور بین المللی آن چیست؟ کوکه پروتو عبداللهَ که در شش سال وزارت خارجه داری نفهمید

اوالً در مدت محدودی؛ وزارت امور خارجه را سرای چوب شکنی و حالجی ساخته و ریکارد کدر مامورینش را که 
نفر سابق از وزیر امور خارجه گرفته تا تمام کدر داخلی و نمایندگی های سیاسی بشمول  ۱۷۵به صورت یقین از 

 ما ویقارب و اقارب خود گرفته تا اهل و بیت هر جهاد پعنفر رسانده و از  ۶۱۹۹را تجاوز نمیکرد به بیشتر از سف
الیکه لبیک گفت . در ح مستقیماً در نمایندگیهای سیاسی در خارج نه تنها در کدر مرکز وزارت و بلکهوزیر و کیل را 

از وطن در نمایندگی  نفر اضافی و یا مقرر کردن بخارج در دور ریاست جمهوری داودخان شهید بدون پذیرفتن یک
سردار محمد نعیم دیپلوماسی سابق را که در زمان  وزارت امور خارجهٔ شهید  بار دیگر و جدی موسسهٔ  های سیاسی

ر خاجه آن وقت وزارت امو مدیر امور ملل متحد و روابط بین المللیدوکتور عبدالحکیم طبیبی  و تحت نظر مرحوم
اقتصاد و ادبیات تحت تربیهٔ علمی  ی های حقوق و علوم سیاسی وځید پوهننفر فارغان جد ۳۵ شده بود با قبولی فعال

لمی و چه از لحاظ وظیفوی استادان و کدر منور پوهنتون کابل برای سه سال طوری قرار دادند که چه از نظر ع
نفر شان بعد  ۳۶مکمل علمی  وزارت و طی امتحانی در هر یک از شعبات داخل نوبت ماموریت َدوَروی هر دو ماه

کنفر ی ه در آن جملهدر خارج مقرر شدند ک تمام نماینگیهای سیاسی افغانستانیک دور سه ساله به  از سه سال و برای
اندر مرحوم علیا وزیر دربار سلطنتی برادر  محمد زائی آغای همایون شاه آصفی فرزند مرحوم احمد شاه خان آصفی

وری هریاست جمصیالت عالی ماستری از فرانسه بود که ایشان هم در انتخابات اخیر ظاهر با تح که حمیراحضرت مل
 ! بحیث بازو و معاون عبدالله خان آغا عرض وجود کردند

امور خارجه ندادند  ل شدن را در وزارتفامیل خود به احدی فرصت شام شهید محمد داود خان از اهل و بیتمگر 
 .وزارت امور خارجه بودند کاری برای م که واجد تمام شرایطمد نادر نعیبشمول محترم مح
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 6تر ۶ له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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 : یادونه

 

مقرر نشدند و راساً بخارج  آن جوانان با وجود تحصیالت عالی هیچ یک شان و اما روح عرض مطلبم درین است که
را در موسسهٔ  رکز بوده و محض دو ساعت اخیر پنج روز رسمی هفتهعضو دفاتر م بلکه در تمام جریان سه سال

بصورت منظم درس میخواندند که یکی از مضامین علمی و عملی  شان برای سه سال  امور پرتوکول و  لوماسیپدی
 دیپلوماسی بود.

که فقط از میل ماشیندار نان میخوردند و سکه بر زر میزدند ؛ گروپی  مصروف  ولی جهاد چوران پشاوری و مشهدی
 کردند که از دیپلوماسی و پرتوکولامام مبارزه می آی و دومی اش بموج ریش ال حمید گل و آی اسبوت پاکی جنر

 .هیچ بهره نداشتند
قافله جهاد پیماها و اراکین و مربوطین  ولی وقتی که باد و باران آمد و خدا مراد خوشه چین ها را داد و با بر گشت

ع.ش ستر جنرال عطا محمد خان نور جهاد پیما شان سر قافله شدند و پسر مرحوم نور محمد پل علمی لوگری یعنی 
ی پوست های حیوانات ذبح شدهٔ قصابان مزار بود متوجه شد که منم موجاخید و که مصروفیت پدر مرحومش خریدار

 وجنات دیروز و امروز! کل اختیار! با این
 

 
 امروز جنرال موَد رن تا ستر  دیروز ژولیدهٔ  معلم عطا جان

 

رئیس دولت وقفی را نگیرد که از کرم ستر جنرال ساختن عبدالرشید دوستم کدو را هم آب داد  و خدا مجددی صاحب
 ساخت. لستر جنرا و عطا جان را هم

یک معلم بکلوریا پاس  دار ارگ نشینی! هنوز نمیداند که عقده اما بیچاره عبدالله جان رئیس ارکان رهبر مقاومت و
 دولت چکار؟ ی یک هیآت  عالی و علمی عالی شانفر رسمسترجنرال شده از میل ماشیندار را با س

وکره های فرمان بردارش! چنین  قیاس چرا  تجسم میکند و  آن  بیچارهٔ که در سایهٔ یا دنبال قافلهٔ جمعیت وجود خود
و همسفری رسمی جهانی را مستحق! ولی بعد از خطای نا بخشودنی متوجه  میکند که خر کاری هم دریای علم است!!

به عبداللِه ُدر افشان هم رسید که حال نمیداند این بینی بلندی!!  آب و عرقش چه بر آمد والبته شرمششد که از زیر 
 ک می کرد که  ننگش برای دولتی که همه ارکانش چیز مدانآغا باید در ان کند؟ در حالیکه عبداللهرا چطور جبر خود

نیست! و وزرای با فهم همسفر که از موقف خود تجاوز نکردند قصور رئیس معظم اجرائیهٔ جمعیت به چه  قیمت تمام 
 ستان و ادوار تاریخ بسیار غنی  و دیرینهٔ  عروجشد؟ که نباید میشد و شد و یا ممکن از سابقهٔ دولت داری سربلند افغان

یار و برده های بوکنگهم بس  های جهان  کشائی و همچنان  افتخار تاریخی ملت  افغان که  نسبت بر اعراب بادیه نشین
تخار که اف خبر ندارند که حتی ملت افغان بیقصور؛ هم امروز از حرکات جلف  و ناشیانه این بی نوریچربی میکند 

 متآسفانه نمیداند که پرتوکول و دیپلوماسی چیست؟ ار پنداشته میشودظش شورای نبخ
 این پند را از شاعر دانشمندی با گوش و هوش کامل بیاد دارید که: داکتر صاحب

 

 ندـکـیــدت مـنـلـا بــمن دانـدش
 بر زمینت میزند نادان دوست!

 

 وچراغ جمعیت توجه کنید:داکتر صاحب عبدالله خان به نمونٔه از گنجینٔه چشم 
 :از سویدن که تحت عنوان زیر بشما عرضه میشود را ۶۹1۲اکتوبر  ۶۹استاد صباح: مورخ نوشتهٔ بخش نخست 

 ملکیت هاي دولتي و شخصي چگونه و بوسیله چه کساني چپاول گردید؟؟؟
 «قابل توجه آقاي داکتراشرف غني احمدزي ریس جمهورکشور»
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 6تر ۳ له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 
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 عین مطالب را  تحت عنوان ۶۹1۵می  1۵مورخ ند که  سایت وزین لوی افغانستان ناگفته نما
 .نیز به نشر رسانیده است لست مختصر از دارایی های استاد عطا محمد نور تنها در والیت بلخ

ل از بنیاد نهاده اند، باید بدانند کسانی که قب نکه با هزاران تذویر و ریا قصرها: آناتبصرهٔ مقدماتی استاد صباح و اینهم
 ن باشید که شما نیزئاینان باریختن خون هزاران انسان به مکنت رسیدند چه شدند؟ ومگرازآنان اثری است؟، ومطم

 پاینده نخواهید بود.
د دالر یک میلیار هجایدادهای عطامحمد نور والی بلخ تنها در والیت بلخ نزدیک ب که می گوید ! لوی افغانستان همبلي

بدست  است که نه از پدرش برایش میراث مانده و نه هم از مجرای تجارت )هزارمیلیون دالر( می رسد. این دارائی
 را بغارت برده است. شته با استفاده از پست دولتی همهآورده بلکه درده سال گذ

 

 آهو بچه  کرد  و شیر آرام  گرفت  جام گرفت او آن قصرکه جمشید در
 دیدی که چگونه گور بهرام گرفت  بهرام که گور میگرفتی  همه عمر

 

این هم لست دارایی های والی بلخ عطا نور که یکعده  مردم را  با چند چهار راهی اسپک دار, چراغ دار و گلدار که 
گمرکات و ملت را در این مدت از طریق عواید  آنهم باالی تاجران جبرا" ساخته شده فریب داده و خودش سرمایه

 .دیگر امکانات حکومتی مانند اژدها چوشیده
مناطقی را که ما به شکل درجه بندی در مزارشریف یاد آور می شویم، تبلیغی نیست بلکه یک حقیقت است که هر 
کس می تواند از مناطق ذکر شده دیدن نموده و در مورد آن بررسی نماید. بر اساس معلومات از امالک مزار شریف 

جایداد دارد که  0۹۹شرعی بیش از  بررسی ها بدست آوردیم که والی بلخ تنها در شهر مزارشریف با قبالهٔ  و بعد از
بزرگ را در هند  تیا به نام خانمش، پسرانش و یک دخترش ثبت شده است. بر عالوه اینها, چندی پیش یک شرک

 .خریداری نمود
با آمدن حکومت قانونی و مردم به محاکمه خواهند کشانیده  به همین سبب این اشخاص اینقدر تند و احساساتی اند که
 .شد و از تمام دارایی اش یکه یکه ملت سوال خواهد نمود

نمره اش به فروش  6۹۹۹شهرک خالد بن ولید:این شهرک که از جانب والی بلخ عرضه گردیده و هم اکنون  -1
لر قیمت دارد و درین اواخر ده ها هزار دا ۶۹۹۹۹دالر گرفته تا  ۲۹۹این شهرک از  رسیده او هر یک نمرهٔ 

نمره در موقعیت های اعلی وجود دارد که برای خود تخصیص داده  ۶۹۹دالر بلند رفته است. در این شهرک 
 .است

 .دوکان دارد ۶۹۹باختر مارکیت، زیر زمینی که  -۶
 .نزدیک سینا استدیوم مارکیت بادام که ملکیت خودش است -۳
دوکان  0۹۹بق که هم اکنون کار سرش جریان داره و گفته می شود که بیش از به نام عجب خان یک مارکیت اس -4

 .والی دانسته شده در آن اعمار خواهد شد که ملکیت شخصی خانوادهٔ 
 .دوکان دارد 1۹۹ وطبقه  ۲نوربزنس سنتر که  -0
 .مارکیت ادویه فروشی که مقابل شفاخانه موقعیت دارد -6
 .کلینیک الیزری نور -۷
 در منطقه دروازه ی بلخ شرکت تیل نور -۲
 .خانه دارد 4۹۹شهرک میترا نور که بیش از  -۰

 .که کارش جریان دارد منزله  1۹مزار یک مارکیت  شاروالیمقابل  -1۹
 .موتر باربری کاماز دارد ۳۹۹شرکت ترانسپورتی میترا نور که بیش از  -11
 .دوکان دارد 1۹۹۹که بیش از در منطقه سینمای اسبق مزار مارکیت آریا  -1۶
 .میترا نور در شاهراه مزار کابل سرای  -1۳
 .پمپ استیشن های خالد نور در مناطق مختلف شهر مزارشریف  -14
 .یک خانه به نام موالنا در جوار قوماندانی امنیه -10
 .میلیون دالر ساخته شده ۶که همین حاال زیست مینماید به ارزش  چهار طبقهٔ  خانهٔ  -16
 .بلخ موقعیت دارد که در دروازهٔ  منزل دوطبقه ی بنام دفتر سیاسی  -1۷
 .سرای که عقب منزل اختر ابراهیم خیل که استگاه شولگره در آنجا موقعیت دارد -1۲
 در کوچه قاضیان شهر مزارشریف یک بلند منزل در عقب والیت  -1۰
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 6تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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 : یادونه

 

 یه داده شده ثبت بنام خانمشیک بلند منزل که عقب لیسه سلطان راضیه قراردارد و باری یک کلینیک بکرا -۶۹
  .است طبقه ٔ 0مزارشریف که احمد ضیا مسعود نیز در آن شریک میباشد دارای منزل  -وسسه خصوصی آریا م -۶1
 .شرکت سرک سازی خالد نور که در سرای مهمان مزار موقعیت دارد مارکیت خود والی است -۶۶
 .دو شفاخانه ها به نام های موالنا جالل الدین و الفالح -۶۳
 دوکان دارد 4۹۹کیت سینافر که بیش از مار- -۶4
لویزیون ت ذخیره های تیل در شهرک بندری حیرتان، شرکت وارداتی تیل بنام انترنشنل، شراکت با کمال نبی زاده -۶0

نام بلهیکا که تمام قرارداد های  ها به شرکت بیل بورد یک پرودکشن بنام شمال،تلویزیون میترا، بنام آرزو،
را منحصر به خود ساخته و این چنین مارکیت ها و شرکت های دیگری که دریافت لیست مکمل آن  اروالیش

  .کار دشوار خواهد بود
بدست آمده است و آن  یگریامالک و ادارات د استیاست که از ر یآن معلومات میکه ما در فوق ذکر نمود یزیچ

 ییبه جا شیباج خواه یگندگ روشن است. ورنه قتیحق کیدارند و  یاست که تمام مردم از آن آگاه یها تیملک
 یشرکت نب سیئزاده ر یتاشکند ازکمال نب در یکس به نوروزسال نو کینزد( 1۳۲۲که درماه حوت سال ) دهیرس

 «تیامن»چرا با وجود  پرسد،یعطا است م بار و کار یمیصم تینها کیشر و که دوست« آرزو» ونیزیزاده وتلو
 از تسیجواب نی! مختصرتر«رمیبگ کیزنم شر یبرا خواهمینم» دیگویدرجواب م د؟یکنینم یگذار هیسرما مزار در
 یکشت یداریخر رایاست. اخ کیامور با استاد شر یدرتمام نکهی از ریدارد غ یمعن یچ دیدانیکه مبورژوا  کی

ً  و انتقال پول به خارج کشور یگذار هیسرما ،یباربر و قطر و اروپا او را  یامارات و دوب یبه بانک ها مخصوصا
 .درافغانستان بدل کرده است هیسرما یازغول ها یکیبه 

 یکه با رو میریگب میتصم دیبه اساس تعصب باشد بلکه دست به وجدان گذاشته با دیما نبا میتصم دیافزایصباح م استاد
 ملت یخواهد شد ول دهیمادر حالل بخش ریمانند ش شانیملت از طرف عبدالله برا هیسرما نیکار آمدن عبدالله تمام ا

 !از خواب غفلت یداریرا خواهند گرفت, البته که پس از ب نهایا خنیهرگز فراموش نخواهد کرد و بالخره 
 )کفن هم جیب ندارد( وبه قول معروف خوشبخت باکفن و قبرستان هیچ چیزي نمي برد خود در بفهمید! کسي با باید

، الدین رباني برهان :پیدا و پناه تان چونهاي تنظیمي  شریک دیدید یاران وکه  طوري همان بدبخت بي کفن میرود و
ید ، س، رسول پهلوان وغفار پهلواند، حاجي قدیر، جنرال داوو، یونس خالص، مولوي نبياحمد شاه مسعود، قسیم فهیم

به جرم  و راسیاه تر . باخود چه بردند؟ پس بیش ازین دفتراعمال خود..، احمدولي وحشمت کرزيمصطفي کاظمي
ین رب لعالم پرسي الهي ایمان دارید به دربار به باز اخرت و به روز ولگرانشما چپا اگر وجنایت خود نیافزائید. و

  .تو بدانید که خداوند بخشاینده ومهربان اس دیتوبه نمائید و مردم را دوباره بحقش برسان
دور از مطلب  که یگرید معلوم الحال یتعداد چهره ها کی و مشمول است لیاستاد صباح خوب طو ستی: چون لنوت
 ستر جنرال  اکتفا کردم و بس!   نینمونهٔ خروار هم مشت یها جفا تنها به نجایدر نروی از ستما

قابل قدر مٔوظف تشریفاتی دولت   نمونه در مورد فهم و درایت و روش! درینجا بصورت مختصر و دوستان گرامی
را (1۲۷۲سال)خان برای استقبال و مهمانداری هیأت اعزامی الکساندر دوم امپراتور روس به افغانستان امیر شیر علی 

ابل دربار که ب (دوکتور یاورسکی) عرضه میدارم با اتکا به اثر تاریخی دکتور و سپس رئیس هیات روس تزاری
ستاد اکه توسط دانشمند مرحوم افغان  دری آن با ترجمهٔ  امیر شیر علی خان بدربار تزاری روسیهٔ  سفارتتحت عنوان 

سد که مینوی -وجدانی که داشته  با مکلفیت -اشارهٔ مختصری دارم که همان دوکتور روسیهٔ تزاری  -عبدالغفور برشنا
ت أ هی آسو در ر استقبال شدیم امیر افغانستان و نمایندهٔ  افغانستان از طرف هیآت تشریفاتی خاکه با داخل شدن ب

خاک افغانستان  در تمام دَور اقامت و تا روز خروج ه افغانستان جوانی بود مٔودب و با وقار که از روز اول ورود ب
و با نزاکت بود و بدو  بصورت منظم با ما بوده و آنقدر مٔودت و با درایت و رموز فهم -ما از همان نقطهٔ سرحدی

 و خاطرات ایام آن ولی باید گفت که در جریان همهٔ  وش نمیکنمرا فرام هرگز او کهبود دری مسلط  و لسان پشتو
 ودهو منصوب بکدام قوم ب الیت افغانستانو ه  او از کدام شهر وک علوم کنیمت هم نکردیم که  مأ هرگز در نیافتیم و جر

 ؟  مدنی او چیست و حالت
رئیس الوزرای دولت بی کفایت و   ی جهان؛ این نمایشبا داشتن دولت نمونو ۶1اما امروز بیچارگی افغانستان  قرن 

 این پاو کم مارشال جمعیتی چنان پیشانی ما را بخاک سیاه و سر افگنی جهانی سائید که حد ندارد در حالیکه:
 و یکی از سر تاجانش همین  بود خواهد -جز چین ه ب -همسایه ها  برابر ۳اقالً  نشتعداد جنراال کهامروز افغانستانی

جناب  مکان ما پشت ناخن هم و والیت کالن ۳۵ستر جنرال عطا خان نور است و اما عملش ننگ افغانیت! و در 
دوکتور معظم  چشم ما  فقط  آغای نور را در حالی  قابل احترام  و معتبر همسفر می شمارند که در اطراف  ریاست 
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 عکه  مرض ساری  نو - یت و جم   غفیری  مشاورانمعاون وال ۳۵و  والی ۳۵شان!  عطای دوستان اجرائیهٔ 
دارند و باور کنید که در زمرهٔ آنها یک تعداد شانرا میتوان معلم امور دیپلوماسی برای تنویر  -حکومت داریست! 

 مجدد جناب نور جمعیت  گمارد؛ مثالً یکی ازین والی صاحبان را که در دور ماموریتم در کانادا زیاد دیده و شناختم
و همیشه با سفارت ما در تماس بودند  و خود شان داوطلبانه برای خدمت مردم خود بوطن بر گشته  و از تمام مزایای 
ماموریت ملل متحد در کانادا چشم پوشیدند جناب دیپلوم انجنیر محمد آصف رحیمی والی فعلی هرات میباشند که 

 پیشکش میکنم: گرفته ذیالً بشما آواسوانح مختصر موصوف را از نشریهٔ 
 

 محمد آصف رحیمی به عنوان والی هرات تعین شد
 

زراعت، آبیاری و مالداری کشور وزیر پیشین  محمد آصف رحیمی انجنیر دیپلوم کی از آن است کهرسیده حاخبرهای 
 به حیث والی هرات تعین گردیده است.

 
 

محمد آصف رحیمی وزیر زراعت، آبیاری و مالداری جمهوری اسالمی افغانستان در ولسوالی پغمان والیت کابل 
 دیده به جهان گشود.

 لیل تکمرا در شهر کاب یثانو کیو تخن هیبیرا در مکتب حب یو ثانو یهوتک سیرویرا در مکتب م ییابتدا التیتحص
 .پوهنتون کابل به دست آورد یریاز فاکولته انجن 1۳6۹را در سال  سانسیکرد و درجه ل

 یو بازساز یانکشاف یبرنامه ها تیرا در رشته اداره عامه و مدر سانسیدرجه فوق ل 1۳6۲در سال  یمیرح آصف
 .به دست آورد کایمتحده امر االتیا یاز پوهنتون نبراسکا

مربوط ملل متحد در کانادا در امور انکشاف دهات  یالملل نیاز موسسات ب یکیدر  1۳۲۳ ریتا اخ یچند سال موصوف
 .شد افغانستان و انکشاف دهات ایدر وزارت اح یمل یوطن مسئول برنامه همبستگه کرده با برگشت ب فهیوظ یفایا

 1۳۲۷ زانیماه م ۳۹و در  دیگرد نیو انکشاف دهات تع ایوزارت اح نیمع ثیبه ح 1۳۲0در ماه  ثور  یمیرح آصف
د و ش یکشور به پارلمان معرف ینشیپ یرجمهو سیرئ یحامد کرز یاز سو یو مالدار یاریزراعت و آب ریوز ثیبح

 یلوا ثیاواخر بح نینمود که در یم فهیوظ یفایپست ا نیدرا یاعتماد تا شروع کار دولت وحدت مل یبعد از اخذ را
 .تسلط دارد یسیپشتو و انگل ،یدر یبه زبانها یمیرح یآقا هرات مقرر شد.

 دارم که  جناب هیصاحب اجرائ سیهم از رئ یسوال شومیقضاوت را بشما واگذار م کهین در حالارجمند! اکنو دوستان
 یانوی! و اگر ملت بریاست؟ که خ یربان تیو ادامهٔ حاکم یاس آ یآ یاگر قرار شما بازهم بر دوام دولت عطا دوکتور

ه  را و بلک تیعطا جان نور چشم جمع نزده و  نه تیجمع یبرا کلچهٔ  همافغان را دست پاک خود نگفته و بنامش باز 
 ایآ دیساخت یانتخاب کرده و هم سفر خود م انیاز جم  وال و امثال شانرا هرات یجوان منور مجرب وال نیهم

 ؟؟؟ دیاوردیرا بار م یجهان ریتشه  نیهم مانند ا یشرمسار
و از قصور گذشتهٔ  تان در دور وزارت امورجه   دیکه شما به آب داده ا ستین یگُل اول نیدوکتور چشم! ا یآغا و
 یآغا ونسیپسر خاله  یالیالله بر قیعت یجوان  سه  ستاره ا اریبس اریجنرال بس یکه در زمان  معرف  میبگذر دینبا

 ینیب که دیکرد یآن هم کار افغانستان به کانادا ریسف ثیبح  میفهخان  میمارشال قس لدیمعاون وزارت دفاع ف یغانون
 !!؟گذشته بود اریاز مع یپلوماسیامور روابط دتان! در  یبلند
ً یقی اش  یجناب  دگر جنرال را بوزارت خارجه خواسته  و  معرف ۶۹۹۳در سال  کهیکه شام روز دیدار ادیخوب ب نا

 تیهدا رشویسر از پا نشناخته  به در خبریو آن جناِب از همه جا ب دیافغانستان به او ابالغ فرمود ندهٔ یآ ریسف ثیرا بح
  یال نظامدگر جنر کی کانادا خبر دادند که ریبه سف یوقت  ی. با دق الباب وکانادا برود ریداد که  پشت  درب منزل سف

 شبجنرال صاحِب شما مطل یو اما وقت رفتیخواهد شما را استقبال کرد و در منزل خود پذ یافغانستان  وقت مالقات م
 شوم یعازم کانادا م یدزوه اورم  و ب یم زهیصدور  و یرا برا لمیخود فام ینوان کرد و گفت که  فردا فوتوهارا ع
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 یفورم ونشاندار نظام کیبه جگر ندارد و  یپلوماسیاز د یآه مقابل اوست که یکانادا فوراً درک کرد که کس ریسف
 . مدان است و بس چیه
 یمورد با وزارت خارجهٔ خود مشوره م نیدر دیگفته که جنرال صاحب شما با شیبا کالم ساده و دلسوزانه برا او

مال معذرت گفته که با ک شیبرا ریو در اخ ستیکردن ن نیریشدن مانند حلوا گفتن و دهن ش ریبه اصطالح سفکه  دیکرد
 قیقامذکور همه ح ریکردم و چون سف یشما را بمنزلم استقبال نم اصالً  دیمطلب آمده ا  نیا یکه شما برا دانستمیاگر م

ماه ؛ دولت  کانادا آنقدر مراجعات  ۲تا  ۲شما در  یاددهانیاو  و  مانیاگر وجود خواستن بارا بدولت خود رسانده بود 
باران برخواسته   ریاز ز  مو اما  بازه یول دیحاصل کرد  نیقیاو  رشیخره به عدم پذشما را الجواب ماندند  که با اال

لعون م طانیکه بر ش دیکرد ضیتعورا  یواردسخن نا یکه  فقط با کوتاه دیکرد یه در عوض کارتناودان نشس ریز
 !میگویکه چه م دیدانیگفت و خوب م دیلعنت با

 

 :نگاردیم  ستیوزارت دفاع بدست ک یها قرارداد تحت عنوان   ۶۹1۳اکتوبر  1۱مٔورخ  آوا یاما شبکهٔ اطالع رسان
قرار داد هاي وزارت دفاع را  یاز دوستان خود در وزارت دفاع را گرفته، تمام یه بریالي که درجه جنراللال عتیق

 .بلعیده است
این شخص قرار داد هاي وزارت دفاع كشور را از پشت پرده و به وأسطه برادر زاده خود  شروع حكومت تا فعالً  از

 .خشي چپاول مي كندقادر ب
 سیكرد، یك وكیل خان رئ نیه محمدي،بریالي خان دو نفر را تعیلقرار گرفتن وزیر صاحب دفاع ملي جناب بسم ال با

 .هاي وزارت را از خود ساخته اند قرارداد یتمام نهای! اإكمال خریداري سیئ، دوم ردفتر
 زنند، روشن یم بیرا بج یمل یسرشار و گزاف اردو ینشسته اند و پول ها یها چه کسان قرارداد نیپشت پردهٔ ا در

 .هستند یحرفه ا ستانیهمه ترور است که
وزارت دفاع، پسر خاله محمد   سابق معاون یالیالله بر قیعت» که نگاردیم ۶۹1۱ لیاپر ۲مورخ   قتیحق تیسا و
است!؟! او  دهیرا درلندن به سر برده  وآموزش د ریاخ انیبعد از آن که از وزارت دفاع عزل شد، سال ،یقانون ونسی

حامد  نیو کمپا میمارشال فه یبر اثر اصرار قو ییکایرجنراالن ام تیدرآن زمان، ناگهان، با از دست دادِن حما
 مرتبط است؛ دوم، فکر یاسالم عتیجم میآن که به تنظ یکیدو نقطه ضعف دارد؛  یالیاز صحنه زده شد. بر ،یکرز

 دارد؟ یکینزد یلیها خ سیا انگلشود که ب یم
وبسم  یربانو  یقانون  تیاهل وباقارب خود ) با وستنیپ  یبصورت خوش برضا .برا که او بعد از عزل  شودیم هتگف

  ایانتبر یمطلق در کالج  سلطنت احمد مسعود که بطور استثنائِ  مسعود احمد شاهپسر  و....ومخصوصاً با یالله محمد
 !کردیم یدر لندن زندگ یانیسال برگشته به افغانستان یسترو با  گرفتن  ما کردیم  لیتحص

 

  
 لندن! یسلطنت کالج از داریدگر مسعود احمد        پدر با مسعود احمد اینهم

مربا خورد سوالیست؟ ورنه  ماستری انگلیس تا درجهٔ  تحصیل مربای داشت او هم جنرال صاحب هم مربی اما اینکه
 واعمالش آگاه شدید.  در فوق از فهم بود کهناز دانهٔ عبدالله خان  و جبهه دار جنرال نشانیریا پاس همان جوان بکلو

 
 ادامه دارد
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