
 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 2021سپتمبر،  18شنبه،                                               استقالل خپلواکی - بی بی سی

 تنظیم: م. نظام

 

 "ترا به کار گرفته اس ییامریکایگر یک گروه الب امریکااحمد مسعود برای جلب کمک "
 

 

 احمد مسعود رهبری نیروهای مخالف طالبان را در دست دارد توضیح تصویر،
 

به منظور جلب را  ییامریکاگر  احمد مسعود، رهبر "جبهه مقاومت ملی" افغانستان یک گروه البی

 به کار گرفته است. امریکاحمایت 

گر این کار را به طور مجانی یا همان  به گزارش نیویورک تایمز، رابرت استرایک، شرکت البی

گر دیگر اکثرا در  های البیه پذیرد که گرو دهد. این شرکت کارهایی را می "پرو بونو" انجام می

 اند. داشتهانجام آن اکراه 

دیک به احمد مسعود به نیویورک تایمز گفته است که هدف اصلی آنها ممانعت از یکی از افراد نز

 ست.امریکابه رسمیت شناخته شدن گروه طالبان از سوی 

را با خود دارند اما  امریکاخواهان  در حالی که مخالفان گروه طالبان حمایت شماری از جمهوری

د در آنچه او جنگ داخلی افغانستان خواه گفته است که نمی امریکاجو بایدن، رئیس جمهوری 

در عین حال گفته است که در به رسمیت شناختن  امریکاداند، دست داشته باشد. رئیس جمهوری می

 ای ندارد. دولت طالبان هم هیچ عجله
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ها به این روزنامه گفته اند که طالبان گر در گزارش نیویورک تایمز آمده است که شماری از البی

ها،  بزنند. اما به دلیل تحریم امریکاکه دست به چنین اقدامی به منظور جلب حمایت هم تالش دارند 

 توانند موفق شوند.روشن نیست طالبان چگونه می

با آنکه گروه طالبان قدرت را به دست گرفته اند و دولت سرپرست به رهبری محمد حسن آخوند 

 شناخته است.اند، تا حاال هیچ کشوری آنها را به رسمیت ن ایجاد کرده

درصد افغانستان تسلط داشتند،  ۷0میالدی که گروه طالبان برای نخستین بار بر بیشتر از  ۹0در دهه 

مللی الالدین ربانی، رئیس جمهوری آن زمان، با آن که کابل را ترک کرده بود، مشروعیت بینبرهان

 حکومتش را حفظ کرد.

حاال با فرار محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری پیشین افغانستان، با آن که امرهللا صالح، معاون 

نشان عکس العملی وی، خود را سرپرست ریاست جمهوری اعالم کرده، هیچ کشوری در این زمینه 

اگست/اوت قبل از ورود گروه طالبان به کابل، به والیت پنجشیر  1۵نداده است. آقای صالح روز 

 ود، و حاال مشخص نیست که کجاست.رفته ب

در روزهای گذشته پنجشیر شاهد جنگ شدید میان گروه طالبان و نیروهایی که خود را "جبهه 

 شوند. مقاومت ملی" نام نهاده اند بود. این نیروها از سوی احمد مسعود رهبری می

ه سی دریافته است کبیبا آنکه گروه طالبان مدعی است که در پنجشیر جنگی جریان ندارد، اما بی

غیر نظامی را کشته است. سازمان ملل متحد هم از احتمال نقض حقوق بشر  20کم  این گروه دست

در پنجشیر ابراز نگرانی کرده است. بنا به اظهارات مردم محل، پنجشیر در محاصره بوده و آذوقه 

 د.و دارو اجازه ورود به این والیت را نداشت و برق و اینترنت هم قطع بو

های بشردوستانه اجازه  سنبله/شهریور منابع طالبان اعالم کردند که به کمک 2۵روز پنجشنبه، 

 اینترنت در این والیت دوباره فعال شده است. ورود به پنجشیر داده اند و همچنین شبکه

 .ر پنجشیر کشتندطالبان غیرنظامیان را د

ملکت م حریم از فوت پدر، با خانوادۀ خویش جذباحمد مسعود که بعد  تبصرۀ استقالل خپلواکی:

ژیم رپدرش با آن  ی کهبا ارتباطات تنگاتنگ سال بیشتر نداشت 12آخوندی ایران گردید، در حالیکه 

 شکیلت که در اثر فعالیت آن گرفتقرار « واواک»ورد تفقد دستگاه استخباراتی ، ممفلوک داشت

یا بصورت مختلفه کشته شده اند و یا در گوشه های  سفاک ران ایرانی مخالف رژیمبه هزا مخوف،

 آن کشور بصورت مرموز نابود گردیده اند. تاریکان های دفراموشخانۀ زن

https://www.bbc.com/persian/afghanistan-58552869
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« 6ام. آی. » که  دومیعازم انگلستان گردیده و زیر بال دستگاه استخباراتی  احمد مسعود بعد تر

 که عملیاتمعلوم الحال دیگری گروه ت وی با یگردد در حالیکه چون پدر، ارتباطاباشد پناهندی م

همچنان برقرار  رهنمایی می نمایند، در فرانسه اذبی را در مورد پدر و پسرو اشتهارات ک مشکوک

ی برنارد هنر»به نام  تی مرموز یهودی فرانسویمی باشد که عبارت باشد از وابستگی به مطبوعا

 یکی از چهره های مورد سوال در مورد فعالیت های مسعود و پسرش می باشد. که« لیوی

ر به مقابل طالبان که به س و تلفات ناحق آنان حال بعد از معضلۀ ناکام تحریک مردم شریف پنجشیر

یکه در حال ،«مقاومت دوم» نهایت مسخره و پوشالی با ادعای تان غلبه نموده بودند،خاک افغانس تاسر

مردم  چند روزی قهرمان سازی برای هیلی کوپتر های اردوی ملی را آمادۀ فرار در اختیار داشت،

 پا به فرار گذاشت!! با ناکامی البته جمع نمود و بعد را بدور خوش

فردای سقوط کابل به پاکستان و حریم آی اس آی پناهنده  که احمد مسعود،در حالیکه کاکا های 

خود  و جنگ پنجشیر را دارند،« ؟!»هنوز در مصاحبات و فضای مجازی ادعای مقاومت گردیدند،

 رژیم طالبان از جانب اختننشبرسمیت نع ام تصور می نماید که درین کشور بی بازیوی با ال

 امریکا می گردد.....جنگ دیگر پشه و فیل!

روزی که پالن گزاران و پالیسی سازان اقتصادی و صاحبان سرمایه های بزرگ در یک مملکت 

 ندستهاآنهند، ر بدانا، منافع خود را در معامالتی مضمایاالت متحدۀ امریک اقتصاد کپیتالیستی چون

در دورۀ اول  ممکن می سازند.در دولت و پارلمان این کشورواقعی ناممکنات را  که به البیگری

شهر های  طریق از را ترکمنستانرا که پایپ الین گاز « یونیکال»ایی فعالیت شرکت امریک نطالبا

ر هزا« زلمی خلیل زاد» همین  های و البیگریغرب و جنوب افغانستان به پاکستان و هند میبرد 

 بین دولت طالبان و امریکا در عصر جارج بوش نباید فراموش نماییم.در زمینه را چهره 

در زمینۀ برسمیت « ؟!»البیگری برای تعلیم دهی ایاالت متحدۀ امریکا  مشغولاحمد مسعود  ،حال

 .پسر و پدر برای قهرمانی کاذب  گیهمیش . اینهم تالشیاست ناطالبدولت  نشناختن
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