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 چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــباد
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Political سياسی 

 
 ولنه ی ملی افغانۀياعالم

 كاي امریايني ورجالتيا
  
 
 

 ميبّسم اهللا الرحمن الرح
 

  احمد شاه مسعودن،يسالگرد قتل ارشدالخائن نيهفتم
  

برداشت ما از .   زود افشاء خواهد شداي و ري  دی و وطنفرشان مسلكسي جواستيهو.   نا ممكن استخيفرار از قضاوت تار
 آشور ثبت شده و هر خي تارۀ  در حافظیاهي سۀ آه مانند لكباشدي میاتي احمد شاه مسعود بر استناد  شواهد از واقعتيشخص

 :ميداري ماني از آنرا بۀ جا شمنيدر.  گز فراموش ملت افغانستان  نخواهد شد
 
 : احمد شاه مسعود با پاآستان بر ضد افغانستانی روابط جاسوسۀورد.  ا
 

 مرحوم داود خان به پاآستان  ی جمهوراستي و سائر شرآا در زمان ری ربانني برهان الدار،ي حكمتني شاه مسعود، گلبداحمد
 سي و نصراهللا بابر رئ بوتو صدراعظم وقت پاآستانیذوالفقار عل.   حكومت پاآستان آردندميفرار نموده و خود را تسل

 آشور شان هي آابل فرستادند  تا علی را به نواحاري و حكمتري به پنجشا  احمد شاه مسعود ری اس آی آیسازمان جاسوس
 ی پاآستان برگشتند و در آغوش آی  دوباره بسویاهي و شكست با رو سیاما بعد از ناآام.   را انجام دهندیستياعمال ترور

  .   پناه جستندیاس آ
 
 : جهاد افغانستانهي علی بی جی احمد شاه مسعود با آی روابط جاسوسۀدور .٢
 

 با روس ها ی قرار داد مخفكي  داخل تماس شده و رسمًا ی اشغالگر شوروی با قوا١٩٨٢ سال اني شاه مسعود در جراحمد
 و یاسي انكشافات نا مطلوب س بود،  منجر بهني بوطن و مجاهدانتي و ختي مسعود آه جنای حرآت ضد ملنيا.  امضا نمود

 تي تمامتيدر نها.   را هم سبب شدني مجاهدی گروه هااني میني ذات البی آه جنگ هادي گردني در صف مجاهدینظام
  ).معاهده خنجان( مواجه ساخت ی افغانستان  را به خطر جدیارض

 
 : ني مجاهدۀ برجستی قومندان هادني به شهادت رسانۀدور  .٣
 

 اهللا حي و  ترور قومندان ذبرياحمد جان پهلوان در بازارك پنجش قومندان بزرگ دني و به شهادت رسانیختگمحكمه سا.  الف
 حواله ی بر جهاد ضد شوروی  احمد شاه مسعود بود  آه ضربهء محكمیستي تروریگرياعمال دۀ  از زمرفيدر مزار شر

   .نمود
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 آمك به او آه سبب تلفات دني رسانني دروغۀ با طالبان و وعدیري او در درگقي خان به تشولي دادن قومندان اسمعبيفر.  ب
 طالبان به كهينياما ح.    ملك در اسارت طالبان درآمدی خان  به اثر توطئه گرليباالخره اسمع.  دي بر هر دو جانب گردیاديز

  . پغمان شتافتیدورائ  ی  آنها بسودني به دنهي مسعود با گذاشتن قرآن به ساهاحمد ش. دندي آابل رسیدروازه ها
 
  : و انهدام شهر آابل١٩٩۶ـ١٩٩٢ ني وزارت دفاع احمد شاه مسعود در حكومت مجاهدۀدور .۴
 

 در جهاد سهم گرفته  بودند  و به ی سرخ روسيه به اشكال مختلفی قوالهي اشغال آشور  بوساني شهر آابل  در جرمردم
  آه عدم توافق انها در ني آمدن حكومت مجاهدكاري با روی ولدند،كري می وطن روز شماری و آزادني مجاهدتيانتظار موفق

 اين چهار سال مردم انيدر جر.  آامل مبدل شدیدي شان  به نا امیرزومند آني داخلي گرديد  ایتقسيم قدرت سبب  جنگها
زب اسالمي گلبدين  انها  از طرف حی بودند آه باالی هائی ناموسی ها و ببي ها، قتل ها، تخریشهر آابل شاهد  برباد

.     تحميل شده بودرًا حزب وحدت  ، حزب اسالمي سياف و گروه دوستم گلمجم  جب،ی  ربانیحكمتيار، حزب جميعت اسالم
 احمد شاه مسعود و یعنيخصوصًا دو فرد خائن به  آشور .     آشور  سابقه نداشتخي  در تاری ظلم و ستم و انسان آشنيچن
  ی  اصلني نكردند، محرآغي شهر آابل دربي و  تخرگناهي آشتار مردم بچگونهيصب قدرت از ه آه  غرض غاري حكمتنيگلبد

  .اين مصيبت خانمانسوز بودند
 
 ني  مادر وطن هر گز ارد؟ي بگدهي دلخراش را ناداتي واقعني فرد  صاحب وجدان سالم بتواند اكيچطور ممكن است   
 . يتيمان،  بيوه زنان و معيوبين الحق آه مستجاب خواهد شدیا را عفو نخواهد آرد و دعني و خائنتكارانيجنا

 
 و ستي را آه غرض بزرگداشت از افراد خائن بوطن، تروری محافلی برگزارگري دكباري ايني ورجالتي تولنه در ای ملافغان
 ت،يامن.  دي نمایوم م را محكی و لسانی مذهب،ی منطقو،ی قومضي و هر نوع تبعكندي محي افتد، جدًا تقبی آار براه متيجنا

 . تولنه استی افغان ملی اعضایشگي همی  آرزوزيعز افغانستان ی رفاه و ترق،یصلح، وحدت مل
 
  .دي نمای می گان  اظهار همدرددهي داغدري و ساكاي امرمردم تولنه با ی سپتامبر، افغان مل١١ المناك ۀ مناسبت واقعبه
 

 انيپا


