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  کند پخش می" تيوری"احمد ولی مسعود 

  
ی آورد  که نه خودش می چيز ھائی به زبان م" احمد شاه مسعود" و رئيس بنياد احمد شاه مسعود برادر ولی مسعود

به نمايش  می خواھد که از خود يک شخص شريف، عاقل و دور انديش ولی مسعود. فھمد که چه می گويد و نه ديگران

اين اشتباه امريکا .  و به مردم بفھماند که به جز گروه خود شان، ديگران نمی توانند که افغانستان را اداره نمايندگذاشته

که خود را به  که اين کودن نمی داند و يا اين رب آورد و بر مردم افغانستان تحميل کرد، در حالیبود که افراد را از غ

 را ھم بر مردم افغانستان تحميل نمود و برای اوباشان و وطن ربانی و مسعودکوچۀ حسن چپ می زند که امريکا گروه 

  .سوزان مقام و چوکی داد

ترمپ در اداره جديد امريکا کسانی را روی کار آورده است که " "  کند در مورد ترمپ چنين در فشانی میولی مسعود

تجربه روابط بين الملل، جنگ ھا و نظامی گری ھا را در تمام دنيا دارند و به ھمين دليل کشورھای جھان دچار ابھام 

ت و جمله بندی چه ين کلما ا ازمسعوددانم که منظور  نمی". شده اند و منتظرند از جھت گيری سياسی وی مطلع شوند

کنم يگانه کس و گروھی  فکرمی. است؟ چرا ھمه کشور ھای جھان از مقرری کسانی که تجربه دارند، دچار ابھام شوند

 در دل ھشيار باشد و بخواھد مسعودشايد .  و حاميانش استولی مسعودبرد، خود  ين دنيا در ابھام به سر میاکه در

  در مورد ناکامی امريکا در افغانستان تيوری میولی مسعود. ا درست ادا نمايدتواند که آن ر چيزی بگويد، الکن نمی

بزرگترين دليل اين ناکامی حمايت و سرمايه گذاری امريکا بر تکه داران سياسی در افغانستان بود "دھد و می گويد که  

که آنھا در تمام مشکالت افغانستان، و قصد داشتن از مجرای ھمين تکيه داران صلح و ثبات را به کشور بياروند درحالي

ھمانطور که حزب دمکراتيک خلق روس ھا را در رسيدن اھدافشان در . در کشور نبودند و در امريکا حضور داشتند

بار ديگر منظور ".  سال بی نتيجه کردند١۶افغانستان ناکام گذاشتند، اين تکيه داران، سياست امريکا را در افغانستان در 

ازين . می گويد" تکيه داران"را استعمال می نمايد و در جای ديگر " تکه داران"در يک جا کلمۀ . انستممسعود را ند

 ھمينقدر فھميدم که خوش نيست افغان ھائی که در خارج ھستند به افغانستان بيايند و پست ھای مھم را ولی مسعودگفتار 
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اما فراموش کرده است که . داند ا مستحق ھمه چيز می تنھا خود و گروه شورای نظار و جمعيت رمسعود. اشغال کنند

 اشاره به اين می کند که تنھا گروه آنھا مسعودنظر . ًاگر تجاوز امريکا نمی بود، طالبان او را قبال به جھنم فرستاده بودند

بدين .  غربمی توانستند شوروی سابق و امريکا را در اشغال کشور خوبتر کمک نمايند نه خلقيان و افغان ھای مقيم

شايد به . شدند کردند، بد نام نمی معنی که اگر شوروی و امريکا تنھا از شورای نظار و جمعيت اسالمی استفاده می

بود، صد در صد   قرار داد مخفی با شوروی بست و اگر زنده میاحمد شاه مسعودھمين خاطر بوده باشد که برادرش 

  .غالمی امريکا را ھم می پذيرفت

شود  که از برای  خدا چرا   مبھم است و از خالل کلماتش تنھا شکايت وی آشکار میحمد ولی مسعوداتيوری ھای 

  .  امريکا آنھا را از نظر انداخته است

  

  

  

 

  

 

  

 

 


