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 10/10/2017                   احسان هللا مایار

 مردم ارج بگذاریمنگاه و نظر به 
 قسمت دوم و ختم

 

 پژواک قسمت اول این نوشته تشویق کننده بود که به امتنان بنده افزود. 

ه است در کلکین نظریات عزیزم جناب عباسی که شیوۀ نوشته های وی بس زیبا و پسندیددانا ودوست 

در مورد ارزش های فیس بوک نی بلکه آئینۀ رخسار که حقیقت و ریا را طور "آریانا افغانستان آنالین" خوانندگان

، با چنان َرِوش زیبا و واقع بینی توضیح مؤجز روی صحنۀ بازار روزگار به پیشگاه انتقادی عام عرضه می کند

 نموده که بایست برایش از صمیم ِدل تبریک گفت.

آوری ها و تنوع پسندی چندان َسر آشتی ندارند و حکم می کنند تا عقاید شان را بدون دلیل  کسانی هستند که با نو

 باالی اذهان دیگران بقبوالنند که این طرز تفکر در ریشه و بنیاد خطا است و قابل پذیرش نمی باشد. 

وشنی نظر خود روی نظر دانشمند محترم احسان لمر در نظر سنجی داریم که واقعاً با "لمر" و ردر عین روز 

اصل موضوع پرتو افشانی نموده و حقیقت را از البالی اباطیل مانند دانۀ مروارید به پیشگا مردم تقدیم نموده به 

روح جاویدان مرحوم عبدالکریم مستغنی آرامی بخشیده است. ممنون از لطف و بزرگواری هر دو فرهیختگان 

 قلم و ادب.

 این است نوشته های هر دو عزیزان:

 05.10.2017: خیتار -محل سکونت     یاسم: عارف عباس"

  اریصاحب احسان هللا ما ریجناب انجن زمیمحترم و عز دوست

سازد. موضوع را و  یرا منعکس م ایو دروغ و ر قتیرخسار است که رخسار حق ۀنیبلکه آئ یبوک ن سیف نیا

 یتکنولوج دنی. از برکت چهارنعل دودیردک حیتوض یها را با چه مثال خوب شهیاند وندیکوتاه شدن فواصل پ

رسد.  یم انیآن واحد به اطالع جهان به فتدیاتفاق ب ایدن ۀکه باشد و در هر گوش یبه هر نوع ۀحادث چیه یاطالعات

زد  نیخود به زم یاو است که هم لنگ یاسیس یجهالت و نابخرد نیمسعود خود مب اءیض یجنت و پر ۀافسان نیا

 سیقصور عقل و دانش معاون اول رئ نیبا چن یشخص نی، و تعجب در آن است که چنو هم پکول برادرش را

صاحب  یخدا مستغن ی. از براندیآفر یها م یپرداز الیخ نیچن حکومتجمهور شده بود. مقام ناحق گرفتن در 

وطن پرست افغانستان  یها تیشخص یکجا؟ بس اریوطن پرست و دوست صادق وفادار داوود خان کجا و حکمت

 نیبه ا یگرانیو د وندوالیمرحوم م دیل شه ایخان محمد خان مرست دیحسن شرق چون شه یها سهیتوسط دس

باشد که او را  نیاش با گلبد یهم دست دیبستند که شا یصاحب هم اتهام یمستغن یبرده شدند و برا نیاتهامات از ب

قضاوت  یترازو ۀاو را در پل ذهیحب رسبرادر آمر صا ۀتبصره ها که به مالحظ نیاز داوود خان دور سازند. ا
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را مطرح  یدارد. وهللا موضوع بکر و جالب یرهبر یادعا یاسیکم عقل نابالغ س نیگذارد. عجبا که ا یمردم م

 دو رسانه است. وندیپ یابتکار ۀویش کیو  دیکرد
 

 05.10.2017: خی: احسان لمر    محل سکونت: فرانسه     تاراسم

را خواندم  «دیبه نگاه و نظر مردم ارج بگذار»شما  یامروز بایرض ارادت مضمون زصاحب! با ع اریما جناب

و مسعود  اریکه معلومات دارم گفته حکمت یتا جائ یدر مورد جنرال صاحب مستغن و بسا مطالب هم آموختم.

ر توسعه و پالن شان را د دند،ها در اردو بو یچپ عیصاحب مخالف توسعه سر یمطلقاً دروغ بود، جناب مستغن

 یماه ها نیدارم در اول ادیب ه بود.دیرسان یبه مرحوم داود خان و به گوش آن مرحوم یساز «تیشخص شیک»

و  ؟یچه کس نکهیشد؟؟؟ ا عیدر اردو توز نهیس یسنجاق ها رو خان در داود یسرطان به صدها فوتو 26بعد از 

و بعداً در  نیو چ یرا که در شورو ی)همان روش، نمودند عیداده و توز شیدر کجا؟ و از کدام بودجه؟ آنرا فرما

صفجه گفته  14 یدر چند جا خواندم که جناب جنرال صاحب ط ،انجام دادند( نیو ام یتره ک یوطن ما رفقا برا

به دور ساختن آن  یجمهور یمرکز تهیدر کم یانقالب رفقا!! ذجمهور نوشته بودند اما نفو سیشانرا به رئ یها

 احترامات دیبا تجد ندارد. قتیحق« خاطره آمر صاحب» مگر. دیوطن انجاموطن دوست از  لجنرا

و باردیگر مراجعه "آئینۀ رخسار" نموده و با تلخیص بیشتر که در یک فصل اخیر گنجانیده شده بتواند، خدمت 

 خوانندگان عزیز تقدیم می نمایم:

 
Tasal Mosazai 

داود خو کافر نه بود که در مقابل ان جهاد یا کودتا میکردهرکس که در مقابل نظام دواد میجنگید شهید نه بلکه 
و دیگر اینکه مسولیت تمامی مسلمانها که از ان وقت تا خالی شهید میشود به دوش این خاینین  مردار میشود

 نمام این بدبختی هما شما استیاست عاملین اصلی ت

 
Rahmanullah Safi 

خواهد با پرتاب کردن پیاله چای به سوی مسعود، او را خاموش سازد؛ اما مسعود نه تنها که خاموش نمی می
 خواند.یتیار او را خاین به ارمان جوانان مشود بلکه با پرتاب چاینک چای به سوی حکم

 را شروع کردی؟ نگیل شدی طنز نوشتبه خیالم از وقتی که ب
 

 
Abdul Qahar Hotak 

 مسعود قهرمان چې؟
 در تگاب از زرداد فریادی شکست خورد

 از مزاریدر میرویس میدان 
 در چهلستون از حکمتیار
 در تپه تاج بیگ از دوستم

 در باالحصار کابل از جبار قهرمان ...کشمیر خان. شکست خورد
 در دوران وزارت دفاع خود حتی په پل محمود خان رفته نمیتوانست

 در دوران جهاد با روسها پروتوکول آتش بس امضا کرد
 رددر دوران حکومت خودش در کوالب زندگی میک

  ــــــ بزرگترین کارنامه های مسعود بزرگ
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 عام مردم بیچاره و بیگناه افشار که به امر مسعود دوازده هزار فرزند افشار تیرباران شد قتل
  چور و چپاول معدنیات الجورد و زمرد پنجشیر و بدخشان

 چور آردهای سیلو مرکز .. چور سرای شهزاده
 ه نظامی په پاکستانیلقسو توپ و دستگاه های  کفروش اسلحه تان

 بری به پاکستان و ایران در دوران وزارت دفاع اش فروش طیاره های نظامی و مسافر
 ور نظامی کشور عزیز ما افغانستانوقت بحیث مشا isiیس ئانتخاب جنرال حمیدگل ر

 می و زبانی در وطن جنگ دیدهبه اوج رسانیدن تضاد های قو
 رها کردن ده ها هزار زندانی جنابی و خاینین ملی از زندان های کشور

 پروتوکول از بین بردن حزب وحدت و حزب اسالمی با طالبان در میدان وردگ
 

 
rimzadaMohammad Rahim Ka 

کول داشت که ما به شما و شما با ما جنگ نکنید در سالنگ توودر زمان روس ها همین مسعود با روس ها پر
با روس ها در یک کاسه نان میخورد اما مواد غذایی که برای مردم کابل میامد آتش میزدند و سر بازان وطن 

 ردند اما با روس ها رفیق و تواریش بودندک ساختند و از مواد غذایی مردم کابل سنگر درست می را شهید می
 

 
Omar Jadir 

برایت چك چك میكردند تا تو را از همسنگران ات جدا  2014همین آشغال هایى كه حال دشنام میدهند، در سال 
 ده و ماهیِت كوكنار ساالراِن وحشتگرا را درك كنید.سازند. امیدوارم كه شما ها بالخره بیدار ش
 روح آمر صاحب شهید )رح( خشنود باد

 

 
Mohammad Emal Momand 

 سوال جناب مسعود صاحب
و داود خان یک شخص وطن دوست بود و به اول اینکه رژیم سردار داود یک رژیم جمهوری اسالمی بوده 

 ت و نه تجاوز روس،شر آن زمان نه خلق و پرچم وجود دامنافع ملی و کشورش متعهد بود و د
 چرا این جنابان مسعود و حکمتیار به اشاره چتلستان علیه رژیم داود خان قیام میکردند ؟؟؟؟؟

ینکه جای افتخار نیست که حکمتیار پیاله را پرتاب دوم اینکه از همان زمان این دو جنابان آب و آتش بودند ا
 کرد و مسعود چاینک را؟؟؟

 از همان ابتدا تخم نفاق را کاشتند
در حالیکه اګر هدف شان جهاد راستین میبود باید مانند شاګردان و پیروان آنحضرت ص اتحاد و اتفاق 

 میداشتند.
ردن هر حیله سیاسی بخاطر تصاحب قدرت کدام در دوران جهاد جز کشتن همفکران سیاسی یک دیګر و بکارب

 .داده باشند بفرمایید توضیح دهید کار مثبت دیګر اګر بخاطر ملت سازی انجام
 

 
Shafiq Naser 

این مفسدین في االرض در درامه وسناریو ساختن واقعا خیلي ماهر اند!! گاهي از مسعود فیدل كاسترو وگاهي 
را تقلبي میسازند'اما این جاهلین ومفسدین نمیدانند كه غیرت وشجاعت شما به همه مردم معلوم است'به هم چگوا

 امدن چند طالب پاي برهنه گپ تان به كالب تاجكستان رسید!! شرم وحیاء هم خوب چیز است!!!

https://www.facebook.com/mohammadrahim.karimzada?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/omar.jadir?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/mohammademal.muhmand?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/shafiqn1?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/mohammadrahim.karimzada?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/omar.jadir?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/mohammademal.muhmand?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/shafiqn1?fref=ufi&rc=p
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sriSamim Na 

پاکستان و انگلیس میخواست که گلبدین و مسعود را برای افغانستان شکل دهد. که دولت مستحکم و قوی 
توسط بادارش پاکستان گلبدین در کنر مسعود در پنجشیر خیزش مردمی  13۵۴مشروع داود خان را در سال 

است که آیا مقاومت مسعود در  این کند اما کامیاب نشد سوالهای که حداقل در زمان کنونی با روبرو هستیم،
برابر طالبان، می تواند زمینه های فراموشی جنایات او را در دوره های قبلی فراهم کند و یک شبه از او 

"قهرمان ملی" بسازد؟ آیا حفاظت از بخشهایی از خاک افغانستان در برابر اشغال پاکستان و افراطگرایی دینی، 
ران انسان بی گناه پاک کند؟ آیا اسطوره سازی مسعود برای دوره می تواند دست مسعود را از خون هزا

مقاومت علیه طالبان و نادیده گرفتن جنایات او در دوره های قبلی، کمکی به درست خوانِی تاریخ می کند؟ آیا 
 این روش، روایت نزدیک به واقعیت را برای نسل های بعدی برجا خواهد گذاشت یا نه

 
Sharif Andesh 

واضح است ملت آگاهی دارد ضرورت به توضیح ندارد.ملت آنچه را میداند که کمیشنکار پاکستان به بربادی 
افغانستان و ممانعت ترقی وپیشرفت افغانستان حتی در وقت داود خان کار میکند با ده نفر که گلبدین و مسعود 

 کار میکند و موفق هم میشود بخاطر بربادی افغانستان .جزش میباشد 

 
Abdul Qadeer Qadery 

زمانیکه جناب از آن خاطره پردازی نموده است نه خلقی نه پرچمی و نه هم روسان قدرت را در افغانستان 
بدست داشتند. بغاوت در مقابل حکومت داود خان جز معنی وطن فروشی و لنده غری معنی دیگری نمیتواد 

 داشته باشد.

 
Tahir Wafi 

این قهرمان اعزازی بخاطر اینکه توسط طالبان ازقدرت خلع شده بود می جنگید تا دو باره به قدرت برسند 
 تا امروز دولت موفق به ترمیم آن نگردیده است.سرک ها و پل وپلچک ها و تونل سالنگ را ویران کردند که 

 
Sufian Aryawi 

 مسعود بزرگ شناسنامه هویت ملی ما بوده و هست !
اگر از تاریخ معاصر شاهکاری های قهرمان نترس و چریک روی زمین حذف شود ، تاریخ به معنی واقعی 

 کدام مفهوم ندارد !
 روح ابر مرد شاد و یادش همیشه جاویدان !

 

 
Ahmad Mansoor Wazir 

واضح معلوم میشود۔ شما خود اقرار میکنید کہ همگی شما بہ کی  فروشیاز این نوشتہ بوی جاسوسی و وطن 
فغانستان را گمراه کردین؟ انها را بہ نام های مختلف بہ شهادت ها کار میکردین؟ پس چرا مردم بی گناه ا

  ولدار هم؟رساندین؟ حال قهرمانان هم شما هستین؟ شهدا هم شما هستین؟ و پ
 کند۔ ا پرسان از شماخد
 
 

https://www.facebook.com/samim.naseri.71?fref=ufi&rc=p
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https://www.facebook.com/abdulqadeer.qadery.3?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/tahir.wafi?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/sufian.aryawi?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/mansoor.wazir?fref=ufi&rc=p
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Enamullah Aziz 

ګ بود مسؤل این همه ویرانی و بدختی است، هیچ کسی از کسانی که در جنګهای هر شخص که یک طرف جن
داخلي نقش داشت قابل بخشش و معافیت نیستند، همه ی اینها خون مسلمانان بی ګناه افغانستان را ریختند از 

مانی یعنی چور و چپاول هم قهر چور و خورد و برد بیت المال صاحب سرمایه ملیونی شدند، پس قهرمان چی؟
  دارد؟

فردا بعد از مرګ تصویر خودت هم شاید پهلوی فقید احمدشاه مسعود نصب شود و نام پر افتخار را برای خود 
 کسب خواهی کرد زیرا اینجا تنها قاتلین و خاینان قهرمان هستند نه مجاهدین ګمنام

 
Abdullah Hameed 

خوب یک خاطره که بیانگر آن هیچ در صحنه وجود نداشته . نیستند کسانی که پرسان کند که پهلوان احمدجان 
ماه را در حفاظت محیط زیست نصیرهللا بابر میگزراند و دوباره با  ۶اعدام میشود و جناب شهید احمد شاه 

....مسعود یک قمندان زیرک بود که هیچ شکی در آن نیست مارشال فقید از طریق کنر وارد پنچشیر میشود .
الکن عضویت نهضت جوانان را در هیچ متنی و در هیچ جایی حتی آثار خود جمعیت هم سراغ ندارم .اگر ...

 کدام منبع داشته باشید لطفا برایم ارسال کنید تا حقیقت را جستجو کنم.

 
Noor Mohammad Haidari 

این را باید اول فهمید که مسعود انگاه در دربار استاد شهید ربانی و حکمتیار در کدام موقعیت قرار 
داشت.حافظه تاریخ اظهار می دارد که انگاه وظیفه امر صاحب مسعود اوردن خرچ اتاق و پخت طعام به 

ی پمپی انزمان در صدر بازار بود نه ایستاده شدن در برابر رهبری مخالفین سردار داوود واسطه اشتوب پطرول
 خان که در دام استخبارات بوتو بودند؛.

 

 
Gulkhan Safi 
 پروتوکول احمدشاه مسعود با شوروینکات چند در مورد 

 بخش اول
به امضاء رسید.  میالدی در پنجشیر1982همکاری احمد شاه مسعود با استخبارات قوای شوروی در سال 

شوروی مقیم در افغانستان در اثرش )ارتش سرخ در  40جنرال بوریس گروموف قوماندان اردوی شماره 
افغانستان( نگاشته است: "تالش های مرکز اطالعاتی فرقه چهلم دستاوردهای معینی به همراه داشتند، در سال 

ما توانستیم با احمد شاه مسعود تماس های بس  میالدی ما توانستیم به مهمترین هدف خود نایل گردیم، 1982
پایدار برپاکنیم که تا پایان خروج نیروهای شوروی از افغانستان تداوم یافت. طی زمان حضور نظامی ما در 

میالدی نمایندگان فرقه 1982ویژه در سال ه افغانستان، کار ما با مسعود با موفقیت های متناوبی ادامه داشت. ب
شاه مسعود، موافقت نامه ای را به امضاء رسانیدند که در آن مسعود تعهد سپرده بود به چهلم و شخص احمد 

چون و چرای آن بود آتش  روی کاروان های نظامی شوروی در سالنگ جنوبی، جایی که او فرمانروای بی
 نگشاید."

 منبع: کتاب جنگهای کابل

https://www.facebook.com/Enam4aziz?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/abdullah.hameed.927?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/noormohammad.haidari?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/gulkhan.safi.900?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Enam4aziz?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/abdullah.hameed.927?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/noormohammad.haidari?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/gulkhan.safi.900?fref=ufi&rc=p
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  بخش دوم
از عقد قرار داد و تآمین روابط استخباراتی با قوای شوروی برعالوهً به دست آوردن مواد احمد شاه مسعود بعد 

حربی و لوژستیکی، مبالغ پول نیز ار استخبارات شوروی به دست آورده بود. دراین مورد بروس ریچاردسن 
فقاز، آسیای میالدی تحت عنوان"سیاست روسیه در ماورای ق 1996نویسنده امریکای در اثرش در ماه مارچ 

 مرکزی و افغانستان" نگاشته است:
میالدی الکساندر فیدوف، از طریق مکاتبهً شخصی به من تذکر داد که یک نفر  1992"به تاریخ دوم نوامبر 

مامور استخباراتی شوروی موسوم به کرنیل راکین قادراوف، شخصآ پول را به احمد شاه مسعود که یک قرار 
شوروی منعقد کرده بود، تسلیم داد. الکساندر فیدوتوف پروفیسور تاریخ آسیا، افریقا  40داد عدم تعرض با فرقه 

و عضو سابق کمیته مرکزی اوکرائن بوده بعد از لیونید کرافچک سابق رئیس جمهور اوکرائن، شخص دوم در 
د. آنجا بود. فیدوتوف در حال حاضر بحیث مشاور خاص آقای کوچما رئیس جمهور اوکرائن، کار می کن

میالدی بحیث سخنگو و مهمان با رادیو پیام افغان در الس انجلس در 1996فبروری  18فیدوتوف به تاریخ 
 بارهً قرار داد مسعود با اولیای نظامی شوروی به تفصیل صحبت کرد.

 1361همزمان بعد از عقد قرارداد میان احمد شاه مسعود مربوط جمعیت اسالمی با شوروی ها در سال 
میالدی مسعود از روس ها تقاضا نموده بود که قوت های نظامی مربوط دولت 1982طابق خورشیدی م

 "های کابل منبع: جنگ ن بایستی از پنجشیر خارج گردند.افغانستا
 

 
Muhammad Farid 

؟ آیا داود خان خداى نا خواسته ای خائنینمیکردین  داود خان کودتابه چه دلیلى علیه نظام شهید سردار محمد 
ها بودین بنام جهاد این وطن را به چه حال کردین یک کمى شرم  لعنتىغالمان آى اس آى شما  کافر بود؟ اولین

  .کنین
Basir Naqshbandy 

 خداوند مغفرتش کند.
 أکید نه کردید که مسعود هرگز به پاکستان نرفته؟مگر شما و پیروان مسعود همیشه ت

جانب هستید، آیا در آنزمان امکان پذیر بود که یک محصل پوهنتون بیتواند بدون کمک ه اگر شما حق ب
 استخبارات پاکستان، مکرراٌ به آسانی به پاکستان رفت و آمد کند؟

 ت تهمت نکن.ه" حداقل پشت قهرمان ملی و برادر" خدا خرابت نکن

 
 عطا بیگ

 پیام من به مسئولین هفته شهید در کشور !
من یک پیشنهاد دارم برای تجلیل از هفته شهید در تمام کشور ، در این سال متفاوت از سال های گذشته در 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=568473630210399&set=p.568473630210399&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=568473630210399&set=p.568473630210399&type=3
https://www.facebook.com/farid.zia.1?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/basir.naqshbandy?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/ata.khawari?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=568473630210399&set=p.568473630210399&type=3
https://www.facebook.com/farid.zia.1?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/basir.naqshbandy?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/ata.khawari?fref=ufi&rc=p
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ام شهدا عوض محفل آرایی های شکوهمند ، جاده پیمایی های ازار دهنده و از مصارف گزاف ، از ادرس تم
و در این بنیاد فقط کار های اکادمی و تحقیقی در راستای تحقیق و تحلیل از  یک بنیاد شهدا ایجاد کنید

 موضوعات مهم کشور دور از تمام تعصبات قومی ، مذهبی ، زبانی و سمتی صورت گیرد .
شگران ، متخصصین ، در این بنیاد از تمام علما ، نویسندگان ، تحلیل گران ، محقیقین ، استادان ، پروه

 دوکتوران ، تاریخ دانان و کارشناسان دعوت به عمل آید و روی موضوعات مهم مثال :
 . طرح یک پالیسی در امر کشور داری ؛1
  . چرا افغانستان در آتش جنگ است ؟2
  . چرا افغانستان کشور بی سرنوشت است ؟3
 . چرا افغانستان مهر سوخت در بازی های بین المللی ؟4
  . راه حل های حقوقی و تحقیقی نجات افغانستان؛5
 . چرا سو استفاده از کشور داری ؟6
  . چرا افغانستان همیشه تلفات می دهد ؟7
  . آیا مشکل در افغانستان دین است یا مردم یا ملل منطقه یا جهان ؟8

 تحلیل ، پژوهش و قلمفرسای نمایند.
انشمندان ... ما ، امروز ما جوانان و فردا نسل دیگرها استفاده و از این تحقیقات و زحمات علمی و اکادمیک د

 و افتخار نماید.
 برادر شما محمد عطا خاوری

 
Ajmal Shirzai 

ر ماشیندار ها در کابل منازعه این جناب از پیاله و چاینک در پاکستان شروع و با پرتاب راکت و پمپ و فی
 توسعه یافت. خدا انصاف بدهید همرای این خاطره جالب تان....

 

 
Ghulam Jan Barakzai 

که تازه یخوب شد که خودت عتراف کردی که باعث بدبختی وکشتار جوانان مسعود است آن هم در زمان
سوی دموکراسی و پیشرفت وشکوفای وآبادانی در حال پیشرفت بود شما برای ویرانی کشور ه افغانستان ب

تان  لعنتمروز در تالش برای دهش و وهشت هستین خداوند متعال عزیزمان از پاکستان کمک خواستید تا به ا
 اید. کنه که کشور را ویران و جوانان را به کشتن داده

 
 

 
Rahim Shah 

 همو سه تا طفلک بیچاره را مسعود کشته یا طرفدارانش؟
 جای یک مرده سه چهار تا زنده را می کشیم؟ه نبله بس 18چرا هر سال در 

گاهی از خود پرسیدید که ما به خاطر مرده ها مردم آزاری می کنیم و خون مردم را می مکیم آیا مسعود هم 
 ود.شما بوده و یا هم شما مثل مسع مثل

 
 آغامرزا حکیمی

ومرمی را قلم  یاه طالبان بپایان رسید جای تفنگمن بسیار خرسندبودام بعداز دو دهه جنگ ویرانی که بادوره س
 اشغال کرد باشد
  ران آینده ماه وطن عزیز مان را از بدبختی نجات دهدشاید روشنفک

م دلیل این است جوانان ینده رااشتباه پیش بینی کرده بودامروز باخواندن کمنت های عزیزان ما دریافتم که من آ
مین منوال ادامه پیدا کند هیچ هغرق هستن اگراین تعصبات قومی به و روشنفکرما تا فرق در تعصبات قومی 

https://www.facebook.com/ashirzai?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/ghulam.barakzai?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/rahimshah.mayar?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005917246114&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/ashirzai?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/ghulam.barakzai?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/rahimshah.mayar?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005917246114&fref=ufi&rc=p
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 دکر ا نخواهددو درد را
 .شاید نسل بعدی تمثال راگویند خداکفن کش سابق رابیامرزد

 

 
Ehsan Rassi 

حقیقت تاریخی را تحریف نمیتوان وکتمان هم کرد زیرا زمان را مورخ حقیقی قاضی الحاجات برمال میسازد 
ویت پیشنیان مان گواه است ولی افسوس به کسان وبه اصطالح مسلمانان که از ناحق و چنانکه تاریخ و ه

 .ی میکنند وایمان خود خوار میکنندظالمان کورکورانه پشتیبان
·   

 
Ahmad Sallehi 

افغانستان بود, نوکری ای اس ای و سی ای اه با کی جی بی و غیره تباهی  طههه خاطرهای خوب شما فق
وغیره, برو خوب است که یک قاضی بیطرف وجود دارد که آن ذات پاک هللا است, حساب و کتاب پیش 

 خودش است, افسوس بحال تان ای رهبران خود فروخته و بی ایمان,
 

 
En Habib Hemat 

، بان که ما بحیث یک مسلمان برای مسعود دعا کنیم، شما از مسعود بیخی را به لحاظ خدا بان این الف زدنها
 و این تبلیغات تان باعث تنفر مردم از مسعود و همراهان شان میشود، نپیغمبر جور کردی

 
Fareed Safi 

کر میکردم که امر صاحب شهید تنها مقابل دولت داکتر نجیب جهاد کرده ناخبر از بیا از این پیوند کو .. من ف
 ؟فر ها به مثل امروز وجود داشت ایین مقابل داود خان جهاد میکرد.. راستی آن وقت در افغانستان کا

 
Salam Manzur 

این کامنت ها احمد ضیا اوال، خوب شد که این حرف را ازبرادرخود مسعود شنیدیم ، ثانیا ، بعد از خواندن همه 
ادعای هک شدن حساب فسبوک خودرا نکند، تا بمردم نشان بدهد که این را کسی دیګر نوشته کرده بود، اګر 

 نی این یک واقعیت تلخ درمورد مسعود است.

 
Sayyedmaruf Amarkhel 

ب است که به زبان خودتان اقرارمیکنید که ما تربیه شدگان جنرال حمید گل وضیالحق خاین هستم وما برای خو
خراب کردن دولت مرکزی وخت که یکی از بهترین حکومت ها منطقه بحساب میرفت میفرستاد و مامویت داده 

شما که وطن را به این حالت  باالی خداوند لعنتشده بادارانتان را عملی میکردید و دوباره فرارمیکردید 
االر ورهبر دو جهاد چی وچی خود را مینامید انشاءهللا اخرین هسیکی تان قهرمان دیگه تان سپاال رسانیدید ح

 .فصل تان است و مردم از نامتان نفرت میکند ورویتان به تاریخ به کشور سیاه باد
 
 
 

https://www.facebook.com/ehsan.rassi?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/ahmad.sallehi?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/abdul.hhemat?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/sayear.afghan.9?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/salam.manzur?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/sayyedmaruf.amarkhel?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/ehsan.rassi?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/ahmad.sallehi?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/abdul.hhemat?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/sayear.afghan.9?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/salam.manzur?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/sayyedmaruf.amarkhel?fref=ufi&rc=p
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 اسدهللا سعید

لت تان خیانت های بود که شما با فرمانده ذلیل ترین فرد در سیاست معاصر کشور شما هستید. علت اساسی ذ
 شهید کردید و با استفاده از نام او در پی نان شدید.

 امروز فرمانده مسعود فریاد میزند:
 از غفلت و بی مهری یاران گله دارم.

 
Abdul Maroof Kochai 

نشان دهنده اوباش ګرایي و لندغری شما هست. شما هیچ وقت از نظام وقت حمایت نه کرده اید و علیه تاریخ 
نظام فعالیت های شوم تان را به اشاره بیګانه ګان طرح ریزی کرده اید. و حا ال شما ها دیګر در پالن های 

 شوم و شیطانی تان هرګز پیروز نخواهد ګردید.

 
Afghan Askar 

  ردخیانت به وطن شاخ ودم دا
  یر شان در اسیا نبود بدستور پاکستان جنگ میکرد خیانت بوطن نبودظکسی که علیه حکومت داود که ن

میکرد ومسعود هم ایا حمله به پنجشیر به ان عسکر که دوره مکلفیت عسکری خود حق مادر وطن خود را ادا 
  میکرد خیانت نیست به امر پاکستان ان عسکر فرشته وطن را شهید

  در زمان داود خان نه روس بود نه خلقی پرچمی در قدرت
  چطور به خیانت خود اعتراف میکند خاین لعین

  نام قهرمان ملی را میدهد خاین ملیجای شرم است که به یک 
 را محاکمه خواهد کرد نینخایخواهد رسید که مردم قبر های ی روز

 
 یوسف پور

دار دسته اش متشکل از خلق وپرچم  ضای حکومت وی وعودش ادم خوب میبود ولی کابینه واداود خان شاید خ
تی گیرمانده بود وعلیه نهضت اسالمی سوری شوروی میکردند بود بنا داود خان در یک حلقه کمونیکه مزد

مبارزه میکرد بعد همان رفقای خلقی داود خان او وخانواده اش را مظلومانه قتل عام کردند در مورد نجیب که 
 است.ی خلقی وپرچمی یابیرق اوسرخ بلند است برادری که به اومحبت میورزد حتما از بقا

 
 

 
幸瓦里 哈米德 

خو خی این که سی سال در اتش میسوزیم از برکت اومو پیاله و چاینک ... توبه توبه تو باز شیشتی از جهاد 
بینی توره خدا که در دفتر یک عمر خاطرات ات تنها همین  قاومت ګپ میزنی خودرا وارث امر صاحب میوم

 خاطره دیګر چیزی به شریک ساختن نداشتی ... این است هدیه هفته شهید از طرف ارشدترین برادر شهید ...
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005670825248&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/kochiabdulmaroof?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/afghan.askar.773?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016028415466&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/hamidkhan.shinwari.1?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1910664102527198&set=p.1910664102527198&type=3
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005670825248&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/kochiabdulmaroof?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/afghan.askar.773?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016028415466&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/hamidkhan.shinwari.1?fref=ufi&rc=p
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Nadir Ahmadzy 

بر برای بربادی افغانستان درگروپ دوهم اموزش رهللا بایاما وقتی پاکستان رفتند د ر غند شاگی زیر نظر نص
 دران گروپ هم ادم خان وهم حاجی اسدهللا و ثارنوال محمود ودوستان دیگرهم باایشان بودند. که دیدند.

 نکنید. ضیا جان بهتر است گذشته رایاد
ودم وحتا برای خ ارامش وجدان داشت نا پاکستان بسیار چونکه در مقاومت شخص شهید مسعود از تریننگ در

 گفته بود.
 
 
 

 

و  اندهخون هزاران انسان بی گناه به خاک ریختآن  با پیوندکه ه دار الاین داستان دنب به بدون تبصره و تفسیر

 نقطۀ عطف می گذارم. ختم کشانده شدهتباهی  بهومیهن ما  بنیاد زندگی ملت معصوم
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