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دو هموطن و دو اظهار نظر بر واقعات کشور
این دو نظر سچه از مطبوعات انترنتی افغانی و فضای مجازی مربوط واقعات افغانستان زمانی که
اسلحه و هیلی کوپتر های اردوی مــلی «برای فرار قابل پیشبینی» ذریــعۀ بسم هللا خـــان و امرهللا
صالح به پنجشیر انتقال یافت و احمد مسعود از حلقۀ وابسته به استخبارات « ام آی  »6بریتانیا به
پنجشیر رفته و به نام «مقاومت؟؟» امــنیت آن منطقه و باشنــدگان مــظلوم آنرا بهم ریــخته خود و
همراهان پا به فرار گذاشتند ،در مطبوعات منتشر گردید:
اول -سطوری از خردمند ملی گرا جناب رمضان بشر دوست ،سابق وکیل ولسی جرگه:
محترم رمضان بشردوست خطاب بِه ولي مسعود در صفحۀ فیس بوک خویش چنبن تحریر میدارد:
“سخنان مضحک احمد ولی مسعود توجه ام را جلب کرد .وی میگوید که «اگر جهاد و مقاومت ما
نمی بود ،حال افغانستان صوبه پنجم پاکستان بود».
آقای مسعود!
 - 1در سالهای  1۳۵۳و  1۳۵۴کیها به پاکستان پناه بُرده به امر پاکستان علیه داودخان در لغمان،
پنجشیر ،ارگون و نقاط دیگر شورش نمودند؟
 - 2احزاب افراطی مشمول حزب جمعیت اسالمی در کجا و از سوی کیها تآسیس گردید؟
 - ۳به فرمان کیها تحت نام «اسالم درخطر است» تفنگ برداشته کشور را به به مخروبه مبدل
نمودید؟
 - ۴جنرال ضیاالحق بخاطر دفاع از پاکستان چی کسانی را حمایت و از کیها تشکری میکرد؟
 - ۵کنفرانس «جهاد افغانستان دفاع پاکستان» در کجا و با اشتراک کیها برگزار گردید؟
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 - ۶اردوی پاکستان با حمایت مستقیم کیها بر شهرجالل آباد حمله نمود؟
 - ۷مگر برهان الدین ربانی بست مشاوریت را به جنرال حمید گل پیشنهاد نکرد؟
- ۸اطالعات و اسناد محرم امنیت دولتی را کیها به ای ایس ای تسلیم کرد؟
- ۹فرمان منحل ساختن اردوی منظم و سرتاپا مجهز کشور از سوی کی ها تطبیق شد؟
 - 10کدام گروپ و حزب با شوروی پروتوکول امضاء نموده بود؟
 - 11امنیت کاروان قطعات نظامی شوروی در مسیر راه سالنگ از سوی کی و کدام گروپ تآمین
میشد؟
 - 12چی کسی برای گرفتن قدرت دست گدایی به شوروی دراز کرد؟
واینگونه صدها ها مورد.
پایان
دوم  -نامۀ کوتاه ولی جامع مبنی بر حقایق حیات احمد شاه مسعود با خطاب به پسرش که از جانب
هموطنی به اسم «عبدهللا» در وبسایت افغان جرمن منتشر گردیده است:
 بیاد داری که پدرت  1۹ساله و محصل بود میخواست دست به کودتا بزند افشا ..شد به پاکستانفرار کرد(.ویدیو سخنرای اش در یوتیوپ است )
 بیاد دادری که پدرت به دستور آی اس اس پاکستان پایه های برق کشوررا تخریب کر کرد. بیاد داری که وقتیکه پدرت به پنجشیر به دستور ای اس ای پاکستان حمله کرد توسط پنجشیریهای وطندوست ،رفقایش را کشتند وخودش فرار کرد.
 بیاد داری که پدرت نوکر آی اس آی وتربیه شده دستگاه جاسوسی پاکستان بود. بیاد داری که پدرت زیادتر از  ۷سال با روسها پروتوکل امضا کرد ونه تنها جنگ نکرد دیگرمجاهدین را سرکوب کرد.
 بیاداری که پدرت وزیر دفاع بود و تا یک کیلومتری ارگ امنیت نبود. بیاد داری که پدرت بدون در نظر گرفتن طرح ملل متحد به کابل حمله کرد و باعث شهادت ۶۵هزار کابلی با دیگران گردید و کابل را چورو چپاول کردند.
 بیاد داری که حمید گل رییس آی اس آی پاکستان را مشاور سیاسی خود تعیین کرد و به کابلدعوتش کرد.
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 بیاد داری که تمام سالح کشور را به پاکستان داد. بیاد داری که پدرت قهرمان احمد جان پنجشیری را با ۵.یارانش به شهادت رساند. بیاد داری فضل الرحمن مشهور به پدر طالبان یکسال در ارگ بود. بیاد داری مشرف ریس جمهور پاکستان به کابل آمد و چک دوملیون دالری را برایتان داد. بیاد داری که پدرت وقتیکه طالبان از قندهار ظهور کرد آنانرا فرشته های صلح مینامید. بیاد داری که پدرت به طالبان تسلیم میشد و به قوامندان خود گفت طالبان مسلمان هستند ما وشمادولت اسالمی میخواستیم باید تسلیم شویم .و پدرت میخواست که با طالبان حکومت اشتراکی بسازد
که طالبان قبول نکرد.
 بیاد داری که قومندانان پدرت مخالفت کرده به جنگ ادامه دادند و پدرت مجبور شد جنگ با طالبانرا ادامه دهد.....
 بیاد داری که که پدرت مردم شریف شمالی را تشویق به مبارزه بر ضد طالبان کرد ،وقتیکه آنهاقیام کردند پدرت هیچ پشتیبانی از آنها نکرد وچه سر مردم شریف شمالی آمد.
شاید خورد بوده باشی ویا تولد نشده باشی و یا فراموش کردی باشی !!!
 خودت بیرق  ۳رنگ جمعیت را یک ماه پیش در تخار بر ضد حکومت اشرف غنی بلند کردی واز خراسان یاد میکردی وخودت را افغان نمیدانستی.
و خودت با بیست موتر یک رنگ ضد گلوله از یکجای به جای دیگر میرفتی ....از کجا کردی ،و
در حالیکه مردم شریف پنجشیردر فقر زندگی میکرد برای آنها چه کردی .....و حالی هم میخواهی
بعضی جوانان با غیرت پنجشر را برای مقاصد شومت استفاده کنی وبعد مانند دیگران فرار میکنی
و زجر وعذاب را مردم شریف پنجشیر میکشند.
.. ..ای کاش بیرق سیاه وسرخ وسبز را بلند میکردی وبر ضد طالبان مبارزه میکردی.
ای کاش برای اتحاد وهمبستگی اقوام مختلف میکوشیدی و از یک افغانستان متحد و آزاد سخن می
گفتی ومانند پدرت در باره حکومت اشتراکی با طالبان به گفته خودت نوکر پاکستانی سخن نمی
گفتی.در آنوقت بود که مردم از تو طرفداری میکرد واز گذشته سیاه پدرت چشم پوشی میکردند و
ترا یک قهرمان ملی واقعی میشمردند .با احترام.
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