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    ی جاغورعيشف
     

                                                                                       آاناداال،يمونتر
 

 
  استحي توضر منتظ افغان هنوزملت

 

   یقانون ونسي مسعود و اي ض،خيتار دو غدار خيانت
  استافتهيتحقق 

 
 ني هم،ی و عنعنات افغاناتي با آلتور، ادبی آشنائیر پهلو د،ی مرزروني بی هاونيزي از صفات تلویكي

 دي و جدمي قدكيموز.  جهان استۀ افغانان در چهار گوشۀباخبرساختن مردم ما  از احوال وطن، و اجتماعات پراگند
 یمنجمله پروگرام هاگري پروگرام دا و ده هرسدي شاعران آهنه و نو بگوش ماتي شعر و ادبگردد،يعرضه م

 ی هادي از د،ی حقوق،ی اجتماع،یاسي مسائل سگريازجانب د. گرددي مهي تهنندگاني بی آگاهی برایني د ویمذهب
  .گردديمختلفه مطرح م

 جنگ ها و ممانعت ها تي مملكت هم با موجودی داشتند و در های محدودتي ها فعالونيزي تلوني سابق آه ادر
 كي آه البته شدي شمرده مزي آم و ناچاريخارج هم بس درین اجتماعات افغای همه باز نبود، مثل امروز آگاهیبرو
 در ارتباط دادن یوتري آمپی هاتي و سای جمعتباط برد آه وسائل ارادي از دي را هم نبازاشني بودن و گلوبالیقطب

 . به معجزه شباهت داردیبوده و سرعت خبر رسان  را دارای رول برجسته اايمردم دن
  اناي آری جهانۀ شبكوني پارلمان در افغانستان، تلوزی هایفته قبل، مقارن رخصت چند هی آگاهني همۀ سلسلبه

 مسعود، اءي افغانستان، احمد ضی جمهوراستي اطالع داد آه معاون اول رايفورنياز آل٢٠٠٧ دسمبر ١٩ خيبتار
 شدند، انيپا ی دوببه ري پامۀاري هردو آه توسط ط،ی قانونونسي جرگه، ی ولسسيبرادر احمد شاه مسعود و رئ

 نيعلت ا.  قرار گرفتندی تحت مراقبت قانوندان،ي و در همان مدهي واقع گردی امارات عربسيمورد بازخواست پل
. دي ارائه گردشد،ي الماس آه توسط همراهان آنها نقل داده ملوي آكي دالر با وني از چند ملشتري  بتيامر البته موجود

 پول و جواهر انكار تيموجود افغانستان آامال ازۀ جرگی ولسسي و رئی جمهوراستيگفته شد آه معاون ر
 ها البته چارهير آن بنکا  شان بوده باشند، دانستند آه با اني محافظدي و آنها را متعلق به همراهان شان آه شادنديورز

 . و معلوم شد آه همراهان از محموله ها اطالع نداشتنددهيآه موضوع روشن گرد
 بها متي قی آنان در خانه های هالي آه فاميیجاها«  از لندنی قانونونسي و ی مسعود از دوباي از نشر خبر، ضبعد
 ونيزيبه تلو» .برندي بضاعت افغان، درامن و امان بسر می بی هالي فامی را دور از جنجال و بدبختی مرفهیزندگ
 .دندي انكارورز،یحامد قادر   بنامی شخص مبتذلكي مربوط به  خراسان ظاهرَاونيزي و تلواتي بی آقایانايآر
 فوق الذآر،صورت گرفت،   ی هاونيزي آه با تلو اییفونيلي تۀ در مصاحب،ی رسوائني مسعود نجات را ازاءيض 

 یلي موجود نبود، خالصه نموده و به همان قصر فام مطرح نمودن آنی آه اصال جازمي ترورۀني در زمیحاتيتشر
 . پناه بردیبودر د
 ونيزي آه با تلو ای با مصاحبهرد،ي بگی ماهشي به نفع خودي بافي از آب آثشهي آه همیقانون ونسي در عوض، یول
 از ی گروپكي تي به دعوت پارلمان انگلستان، به معی سفر رسمكي ی در آابل نمود، ابراز داشت آه برااتي بیآقا
 محمد ی سخنراناني از جریهنه ا آیويدي آن وبيق جرگه به آن آشور مسافرت نموده است آه به تعی ولسندگانينما
 ی قانونی عكس از داخل پارلمان انگلستان آه البته به سفر آقاكي بعدَا.  جرگه، نشان داده شدی در ولسی قانونونسي

 ها نشسته بودند و ی در چوآسي انگلیكس  وآالعن آ گشت آه البته درداي هوونيزي تلوۀ به صفحد،يگرديمربوط نم
 .رسيديه نظر نمب ، دهي شان ذآر نگردی شان آه هرگز نام هایتي معاتي ه وی قانونی از آقایاثر
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و سازمان قدس پاسداران انقالب  نظار ی و شورای ربانتيآه به پول و هدا» خراسان«  معلوم الحال ونيزيتلو  
 سيه جناب رئ و گفته شد آدهي،  البته آه به مصاحبه ها با نامبردگان مفتخر گرد و سربراه گشته استليتمو رانيا

 لي در تعطرسمس، آامي پارلمان انگلستان هم نظر به ادي پارلمان آه شای رخصتامي افغانستان آه در اۀ جرگیولس
 آه در شدي بدانسوب روان گشته و مدت ده روز م،یرسم دعوت ی جرگه برای ولسی از وآالیبوده باشد، با عده ا

 .لندن اقامت داشته است
 به ی از دروغیگري به دنبال دیكي موضوعات مربوطه گردد،ي انسان به دروغ متوسل م آهی زمانشهي هممتاسفانه
 گشته و از عي وساري آن بسۀ باردامنني آورد، چنانچه ای و افتضاح را بار می و اسباب رسوائشودي وصل میدروغ

 دسمبر ٣٠ خيبتار اناي آرونيزيقابل تذآار است آه تلو  . استدهيخارج گرد آامَال جرگه ی ولسسيآنترول رئ
 خانم افغان كي از قول اناي آرونيزيتلو.   افشا نمودی را هم به ارتباط قانونیگري دی موضوع ضد بشركي ٢٠٠٧

 كه نه تنها خودش بلنجاٱ برد و در ري پنجشۀ مرا از آابل ربوده و به دریقانون":  گفتبرديآه فعًال در آانادا بسر م
 ی های نشانتواندي می خانم افغان اظهار داشت آه حتنيا.   تجاوز نمودندی بو نظاری تن از افراد شورا٢۵ از شيب

 ".دي بگو را یجان قانون
 یاي دي به مدي نبادند،يگردي و قضاوت مردم قائل متي به  فهم و درای ارزشني خطاآاران مقتدر آوچكترني ااگر

 ۀديو جر» خراسان « یافت مطبوعات از اخالق و شری و عارهي مسخره، دون سوونيزي خود ها چون تلومبتذل
 یبرا   آوشانی مثل قوی و بازاراهي انسان رو سكي یتحت رهنمائ »ديام « ۀ رسوا، مفتن و فروخته شدشهيهم
 السابق، بعد یهم آما ف » دي ام« غالم صفت ۀديجر. شدنديم لسمتو  گشته بود،رشاني دامنگ کهی ايی از رسوازيگر

 سي و رئايونرفيلا آیاناي آری جهانۀو تهمت و افتراء در حق شبك ه دوراشپالق از را و خاك باد و دادياز داد و ب
 ی جمهوراستي معاون اول ریريتگاعالم نمود آه موضوع دس ار،يني مسكني غملي آن، محترم نبی گرایوملمتهور

 كي نزد »قتي حق « بهطی نوغ شرائچي تحت هی قانونونسي جرگه، محمد ی ولسسي مسعود و رئاي، ضافغانستان
 حضور بهم ی دوبۀاري طداني، خود در ممقام ی آوشان عالی و محمد قوهي سوی عالی  حامد قادرايگو. توانديبوده نم
  . همت و شرافت ماب را خود مالقات نمودندواال بودند و باداران دهيرسان

 خوردن بي آار در حال فراهي گروه سني اانتي و خی بازسهي آه ملت افغان در همه حال از دسگرددي تصور منكهيا
 ی و پارلمانیاسي ستيئونصم.  توقع و انتظار داردنهي را در زمیادي زحاتيملت توض.  آامال اشتباه استباشد،يم
 شرافتمندانه آه ري دست به اعمال غو دي نمادام ملت اقبي فرو ري آه به تزوباشدي قائل نمی را به آسی حقچيه

 هم از ی آه حامد آرزنديگويهموطنان آگاه ما آه از آابل برگشته اند، م  .زندبزد، مملكت را به مخاطره اندایآبرو
 ايو احمد ض ی ها به قانونیراني پول را اني فرد قابل اعتمادش گفت آه اكي آامًال  آگاه شده و به هي قضانيجر

 مختلف فروخته اند یه آشور ها دو تن مانند احمد شاه مسعود بار ها خود را در مقابل پول بنيا  . داده بودندمسعود
 .د آردن ها را تكرار خواهانتي خني هم  چنندهيو در آ
 عجوالنه به وسائل ۀ گرفتار شدند و با مراجعی ايی رسواني به چنی و پارلمانی حكومتۀرتبي عالی آه اعضاحال

 ها را آامًال  ندانسته  خود را منتشر نمودند،ی واقعري و غقتي وابسته به خود ها، اطالعات دور از حقیارتباط جمع
 : دشوي ماني بلي خلق نمودند، آه به تفصنهيزم را در یادي زیپرسش ها  و قضاوت ملت قرار داده وديدر د
 مملكت كي ی به دعوت مقامات رسمی رسمداري دی دولت براكي ی و ملكی عسكرۀ رتبی افراد عالكهيزمان ـ اول
 ۀ آه تاپاني آقانيبنابران ا. گرددي منتشر م»  رسمَا«دت ها قبل خبر آندو مملكت، م ر هر دد،ينماي مسافرت مگريد

 توانندي می خاص راجع گشته است، فقط  زمانروز بر آنان در همان خي تارۀ در صفح، ممنوعیايقاچاق و حمل اش
 پارلمان ا توسط آنرتي رسمی ادعای قانونونسي مسافرت لندن را آه  نشر آهند،ي اتهام برائت حاصل نمانيآه از

 . به اثبات برساند،ی خبر رسمثيدو مملكت، بح ، در مطبوعات هرانگلستان دارد
 ۀ جرگی ولسسي جناب رئباشد،ي بااشتراك و هجوم عكاسان و خبر نگاران همراه می هر مسافرت رسم ـدوم

ظۀ دن در لندن و لح هنگام فرود آم وی در آابل، دوبارهيوازه طر مطبوعات تا دندگانينما  بانيقيافغانستان، به 
ملت افغانستان .  را ابراز داشته استیاناتي ب،»ی رسم«داري دتيواز از آنجا، مصاحبه ها نموده و از نوعپر

 است، دهي واقع گردی آن آنچه در دوبري در غباشد،ي ها مويدي مصاحبه ها و عكس ها و وني ایخواهان نشر و افشا
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 ی ولسۀ آهنیويدي وكي  لي توسط تمثی قانونونسيسته از محمد  وابی هاونيزيآنچه را تلو. محض است قتيحق
 یبي مردم افغانستان گذاشتند، آامال عوام فردي پارلمان انگلستان به معرض دداخل از ی حرآتیجرگه و عكس ب

 .دينماي  داللت می دوبۀي شده و به راست بودن قضیتلق
 ونسي. گرددي و خبر آن منتشر می معرفرتبه،ي عال ماموریتي معی مدت ها قبل اعضای در هر مسافرت رسم ـسوم
نامبرده در مصاحبه .  شمرده استچيدست آم گرفته و به ه  ملت افغان راتي هم  قضاوت و درانموردي در،یقانون

. دي دعوت پارلمان انگلستان، عازم آن آشور گردبر جرگه بنا ی ولسی تعداد از اعضاكي اعالم نمود آه با ها جدَا
 ارزش بوده اند آه نه ی ملت، آنقدر بندگاني نماثي قلمداد گشته اند،  بح» ی عده اكي « جرگه آهی ولسی اعضانيا

 ،ی ملندگاني نماني و عكس و خبر ادي جا ذآر نگردچي در ه شان اصَالیتنها تعداد شان نامعلوم بوده بلكه نام ها
 . نشد آه نشددهي و شندهي داصال
 مانند انگلستان آه در ی مملكتاز  نا فهميده ممالك دارد،ني آه از مقررات و قوانیآم با فهم ،ی قانونونسي   ـچهارم

  درلندن المجلسی است، فمودهي پخي را در تاری راه درازی و پارلمانی و اصول مملكت داراتيمراعات رسم
دد تا با گرفتن عكس نامبرده گر(!)  ر به مالقاتض حاندگاني پارلمان از مجلس نماليخواسته است آه اگر آدام وآ

 یو  . آامال به سنگ اثابت نمودی ابلهانه وی تقاضانيا فراهم شده باشد، آه البته نهي در زمی ایري خمینيو خبر، ب
 پارلمان ی از اعضایكي مالقات با كي شي برای در لندن خواست آه بصورت فوریهمچنان از سفارت افغان

.   مالقات ها ماه ها وقت آار داردنطوريا.  ستي افغانستان ننجاي ا گفت آهشيسفارت برا.  دهندبيترت را سيانگل
 مالقات ني ایويدي افغانستان راپور و عكس و وۀ جرگی ولسسي رئدي نداشته باشد، باقتي حقی دوبی ايیاگر رسوا

مالقات  ی راپور رسمو دي شرافتمندانه ارائه نماس،ي انگلی پارلمانی جرگه با وآالی ولسی اعضاگري درحضوردار
 اني آه جرباشدي میدو مملكت به دسترس مطبوعات بگذارد، چون ملت افغان منتطر شواهد و دالئل جانب هر را از
 دار نموده حهي آنان و مملكت شان را جرتيثي و حمل پول و اجناس ممنوعه را آه حی دوبۀاري طداني میرسوائ

   برخوردارند؟ی شرافت انسانني آمتر دو تن ازني ااي جاست آه آنيسوال در  .دي نمایاست، منتف
 

 ی ها و جنگ های آه از فرصت طلبی انتها و قدرت آاذبی بۀكه به اتكا به ثروت باد آوردکساني
 آباد يیاي روی افغانستان قصر های شهدای دفاع افغان، بر خرابه هایخانمانسوز ملت مظلوم و ب

 زود اي ري دگناهان،ي و غرامت خون بیوندخداوعدالت نموده اند، بدانند و آگاه باشند آه انتقام 
  . رديگي آنان را مبانيگر
  

 دهي و عذاب آشدهي خدمت خود را به هموطنان  رنجدني بزرگتراريني مسكني غملي محترم نب،ی افشا گرننيبا چن
 شي قلب براميمن از صم  . نظار وارد آرده استی ضربه را بر فرق دزدان شوراني تریو آار عرضه داشته 

 . خواهمی متي موفقشي گفته و از پروردگار خود براكيرتب


