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 26/08/2018        احسان هللا مایار 
 

 گزارشی که عنوان به کار ندارد
 

فیسبوک را باز کردم و گزارشی را پیرامون موقف جهاد در زندگی ملت بیچارۀ افغان از نظر طبق معمول 

 گذشتاندم.

سهم بارز دارند در اینجا نیز در مورد خبری نظر و  افغانستاندر مورد قضایای میرمن مکی زوری جهانیار که 

نشر شده، نظر شان را با صراحت در چوکات و اظهار نظر ضیا مسعود که از طریق"دفتر اطالعات ملت افغان" 

ها به عنوان مسعود طرح نموده اند که از دید بنده بنابر اهمیت موضوع ایجاب تأمل را در باره  یک سلسله سؤال

 می نماید.

با شناخت نسبیی که بنده مستقیماً در چگونگی جهاد برحق ملت مسلمان دارم نظر ه بایست اظهار نمایم مقدمه گون

 جناب مسعود را که اظهار می کند: 

" بنحوی لیک به شکل دیگری تأئید می نمایم. میبود حال ما صوبه پنجم پاکستان بود یاگرجهاد ومقاومت مانم"

قربانیی مردم را در راه اعلی کلمت طوریکه در نوشته هایم در گذشته به صراحت کامل توضیح داده ام بایست 

از عمیقاً را از قوماندانان و به نام رهبران  ه ایملت افغان توسط عداز قربانیی و استفاده  افغانستانهللا و آزادی 

می افغان که از صد ها هزار انسان، مرد و زن طفل و پیر، تجاوز  . قربانی مردم مسلمانودنمتفکیک هم دگر

ند و روان راسپببه ما افغانستان را سبب شد که و در هر گوشه و کنار خاک پاک افغان ها گمنام مدفونند،  کند

تأسف خیال شان در ، لیک با ندمنزه از آلودگی شان خیال می کردند که به انسان های وطندوست و نیک سپرده ا

انداران باز کدبعضی آسمان ها نا راحت بوده و دیدند که با قربانی شان بازار خدعه و فریب و حتی خیانت را 

  کنند. استفاده میاز آن نموده و 

 وقتاً فوقتاً تکان داد تا گذشته ها را از فراموشی نجات داد.  بایست راها حافظه 

 جهانیار ارائۀ یک سؤال که چنین می نماید: در لیست سؤال های میرمن مکی زوری

دولت  هیوعل دکه تفنگ بردارن دیگردیم قیوتشو غیعوام الناس تبل یتحت نام اسالم درخطر است برا یبفرمان ک "

 " سازند؟؟؟؟؟ لیکنند وطن خود را به مخروبه تبد امیق

نظام مرتد خلق و باعث تشویش خاطرم گردید، زیرا قیام علیۀ این سؤال  حطرایم که به صراحت اذعان می نم

پرچم به فرمان کدام شخص نبوده بلکه در روشنیی یکی از صبح های صادق الهام از امر صریح کالم خداوندی 

 گرفته و تا جائیکه معلوم است از نورستان آغاز گردیده است. و تپش قلب آزادیخواهان افغان صورت 
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اسالم با خطر مواجه بود و مردم علیۀ دولت دست نشاندۀ روسیۀ شوروی قیام نموده در ان وقت من متیقنم که 

 هست و بود خود را فدا کردند و بنده خود را به خاک پای شان برابر نموده به روان پاک شان درود می فرستم.  

ود که روزی را انتظار می برد که بیاد داریم که شخص مبتذل دایم الخمر زانی، ببرک با صدای ملوثش اعالن نم

و به یاد داریم که داالن واخان را تحفه گویا در  های اتحاد شوروی شمرده شودافغانستان در شمار جمهوریت 

علیۀ چین نصب  20روز سالگرد تولد دایم الخمر همترازش بریژنف بخشید که در آنجا راکت های اس اس 

 گردید.

افغانستان هیچ گاه صوبۀ پنجم پاکستان نمی شد، اطمینان میدهم که م و کاست بدون از ک  ضیا مسعود به عنوان 

ناهید ها مانند ماللی ها در بطن مقاومت مردان و زنان گمنام فداکار مجاهد افغان نمی بودند و یا اینکه  اگر لیک

در مسلمان و آزادیخواه افغان مقاومت مردم عدم بنابر خلق و پرچم  و گروهدر شهر های افغانستان نمی بودند، 

یکی از توابع شوروی تغییری در ساختمان سیاسی و جغرافیائی یث حمن احتمال دارد می ماند اریکۀ قدرت باقی 

 ۀ خودفغانستان به و جود می آمد و کسانیکه امروز دعوی ملکیت افغانستان را می نمایند در آغوش مربیان بیگانا

 می غنودند.

جهان روابط بین انسان ها به سرحدی پیوند در امروز با تکنالوجی جدید 

ماحول یافته که از تخیل انسان دور بوده و شاید کمتر مطلبی از رویداد ها در

 .ه بتوانداز دید انسان دور و مکتوم ماندکه وجود داشته باشد  ما

مدتی قبل عکس پهلو که پسر قانونی و عروسش را در محفل شادمانی شب 

ازدواج شان در لندن نشان میدهد و در رسانه با آب و تاب در باره نوشته 

م ، با نهایت تأثراز نظر گذشتاندم که نمی دانم در آن لحظه چی در خیالشده

 خطور کرد، لیک میدانم که تأثرم عمیق و به جا بود. 

این است نمونۀ از قربانی مردم و این است نمونۀ از عواید بنام مجاهدین 

پائینترین ردیف که سرشار و سرخوش از عواید باد آورده در اکناف در 

جهان زندگی میکنند و ملت همان ملت قربانی داده دیروزی و امروزی 

 را به بازار می فروشند تا چند روزی در اطول عمر خود بیافزایند.فرزندان  خود 

متوجه شدم که در نظر داشتم تا گذارشی از فیسبوک را از نظر خوانندگان بگذرانم، اما می خوانندگان عزیز! 

بیشتر صفحات که این مبحث غمین ناتمام که  در دل دارم قلم و نظرم را به جا های می کشاندکه بینم با سوزی 

 د.دهمی در کنجی قرار را موضوع فیسبوک  ،و می زندتأریخ میهن ما را رقم زده 

به مطالعۀ سند پائین دعوت می نمایم که خود دانید که در مورد چگونه  ار اینک بدون از بگو مگوی بیشتر شما

 قضاوت می کنید.
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 دفتر اطالعات ملت افغان
August 19 at 8:16 AM 

نمی بود حال ما صوبه پنجم پاکستان بودیم  ومقاومت ماجناب ضیا مسعود دریک صحبت خود گفت که اگرجهاد 
 آنرا مطالعه کردم ناگزیر شدم تا چند سطری بجواب شان بنویسم. )میرمن مکی زوری جهانیار(اینجانب

 

 

 

Makai Zuri Jahanyar shared a post 

August 21 at 10:48 PM  

رفته شده جناب ضیا مسعود دریک صحبت خود گفت گ، این برگه از دفتر اطالعات هموطنان و دوستان گرامی

 .پنجم پاکستان بودیم ۀنمی بود حال ما صوب مقاومت ما که اگرجهاد و

 جواب شان بنویسم.ه سطری ب اینجانب آنرا مطالعه کردم ناگزیر شدم تا چند

 !آقای ضیا مسعود

 کی ها از ترس سردار نامدار محمد داود خان به پاکستان فرار کردند؟؟؟ 1354و1353در سالهای 

 ؟علیه داود خان شورش کردندارگون و ولسوالی پنجشیر وقت - نورستان -کنر- وبرعلیه داود خان در لغمان

 آنوقت دولت کمونستی بود؟؟؟

 جناب بفرمائید بگوئید که احزاب افراطی به شمول تنظیم جمعیت اسالمی از طرف کی و در کجا ایجاد شد و

 کردند.؟؟؟؟؟ کی ها آنرا کمک مالی و نظامی می

وعلیه  دگردید که تفنگ بردارن تشویق می بفرمان کی تحت نام اسالم درخطر است برای عوام الناس تبلیغ و

 مخروبه تبدیل سازند؟؟؟؟؟ه وطن خود را ب دولت قیام کنند

 تشکری می کرد؟؟؟؟؟؟ جنرال ضیا الحق به خاطر دفاع پاکستان از کی ها حمایت و

 پاکستان به حمایت کی ها به شهر جالل آباد حمله کردند ؟؟؟؟؟  یاردو

 ن نکرده بود؟؟ییت تعیبه سمت مشاور امن ربانی جنرال حمید گل را

 ی سپرده بود.؟؟؟؟آس ی ا  آاطالعات و اسناد محرم وزارت امنیت ملی را کی ها به 

فرمان منحل ساختن اردوی ملی و تسلیمی وسایط و مهمات عسکری تانک ها طیارات توپ ها را به پاکستان 

 کی داده بود؟؟؟؟؟؟

 امضا کرده بود؟؟؟.؟کدام تنظیم یا شورا با روس ها پروتوکول و قرار داد 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=455363574983969&set=a.114821509038179&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=455363574983969&set=a.114821509038179&type=3
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015309907954&hc_ref=ARSw03o1YL0sp8FbsSkPjm_nkL0WuloBU-xhadvpdWcRfrF08TRcjuDQ87HN9DZ_77g&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDroxJ4vNegcOFEaUjcv5sgWRsjiya2vtjjvQQIJ3g2xQTu3CD8cgNtv8nNFQmyOSKWvuGw5F7xoOzgkmL69D042UCu2uiTQ-3Gn9kmthNqMLXsGUOoxidyvSbBped1qSszMvs&__tn__=CH-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=455363574983969&set=a.114821509038179&type=3
https://www.facebook.com/makei.zurijahanyar?fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDroxJ4vNegcOFEaUjcv5sgWRsjiya2vtjjvQQIJ3g2xQTu3CD8cgNtv8nNFQmyOSKWvuGw5F7xoOzgkmL69D042UCu2uiTQ-3Gn9kmthNqMLXsGUOoxidyvSbBped1qSszMvs&__tn__=m-R
https://www.facebook.com/makei.zurijahanyar?fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDroxJ4vNegcOFEaUjcv5sgWRsjiya2vtjjvQQIJ3g2xQTu3CD8cgNtv8nNFQmyOSKWvuGw5F7xoOzgkmL69D042UCu2uiTQ-3Gn9kmthNqMLXsGUOoxidyvSbBped1qSszMvs&__tn__=m-R
https://www.facebook.com/makei.zurijahanyar?hc_ref=ARRnVggVWzmYnrtuxUhRWoU21SsLDntSwJYKn88c1AH-3FovW5JHrjrXtvPRDTdCZQA&__xts__%5B0%5D=68.ARDroxJ4vNegcOFEaUjcv5sgWRsjiya2vtjjvQQIJ3g2xQTu3CD8cgNtv8nNFQmyOSKWvuGw5F7xoOzgkmL69D042UCu2uiTQ-3Gn9kmthNqMLXsGUOoxidyvSbBped1qSszMvs&__tn__=lC-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=455363608317299&id=100015309907954&__xts__%5B0%5D=68.ARDroxJ4vNegcOFEaUjcv5sgWRsjiya2vtjjvQQIJ3g2xQTu3CD8cgNtv8nNFQmyOSKWvuGw5F7xoOzgkmL69D042UCu2uiTQ-3Gn9kmthNqMLXsGUOoxidyvSbBped1qSszMvs&__tn__=C-R
https://www.facebook.com/makei.zurijahanyar/posts/2009246455781550?__xts__%5B0%5D=68.ARDroxJ4vNegcOFEaUjcv5sgWRsjiya2vtjjvQQIJ3g2xQTu3CD8cgNtv8nNFQmyOSKWvuGw5F7xoOzgkmL69D042UCu2uiTQ-3Gn9kmthNqMLXsGUOoxidyvSbBped1qSszMvs&__tn__=-R
https://www.facebook.com/makei.zurijahanyar?fref=nf&__xts__[0]=68.ARDroxJ4vNegcOFEaUjcv5sgWRsjiya2vtjjvQQIJ3g2xQTu3CD8cgNtv8nNFQmyOSKWvuGw5F7xoOzgkmL69D042UCu2uiTQ-3Gn9kmthNqMLXsGUOoxidyvSbBped1qSszMvs&__tn__=m-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=455363574983969&set=a.114821509038179&type=3


  
 

 

 4از 4

 ؟امنیت کاروان قطار های روسی را در سالنگ کدام تنظیم وشورا میگرفت 

 چه کسی برای گدائی چوکی و قدرت دست خود را برای شوروی ها دراز کرده بود؟؟؟؟؟

 ؟فروش وطن را باالی امریکا در بن المان کی به امر وهدایت کی امضا نمود ۀمعاهد

 شانه های خود وارد کابل ساخت،؟؟؟؟ امریکائی ها را کی باالی

 مبلغ هفتصد و هشتاد میلیون دالر را در خواجه بهاوالدین تخار از نزد امریکایی ها کی گرفت؟؟؟

 میدیا جهان باالی آن تبصره ها نمودند.؟؟؟؟ مده بود وآدالر قاچاق گیر از ر در میدان هوائی دوبی کی با بکس پ  

نرا غیر قانونی اخراج و به خارج قاچاق میکند و آر دست کی است و کی معادن الجورد پنچشیر و بدخشان د

 پولش کجا میرود؟؟؟؟؟

جناب مسعود این قصر ها را در کابل، پنجشیر، مزار، دوبی، انگلستان و هند که اعمار کردی پولش را از کجا 

 به دست آوردی؟؟؟؟؟؟؟؟

 وردی؟؟؟؟؟؟آرات از کجا بدست این سرمایه های میلیون دالری را در بانک های سویس و اما

قای مسعود من به صفت یک افغان هموطن و همزبان خودت که خدا حاضر حضور دارد من هیچ نوع آجناب 

تعصب بغض و کینه ئی علیه خودت ندارم میخواهم که خودت از روز پیروزی هم مسلکانت تا حال چه کار 

 .دنن اگاه شوآتان از  نام ببرید تا وطنداران حشرم خوب اساسی به نفع مردم و دولت انجام داده اید لطفا

 برادران اهل هنود ما را در کارته پروان بیاد دارید..؟؟ آیا چور کابل وزارتخانه ها کارته پروان و

ناه کابل و تجاوز جنسی باالی زنان و دختران را در مکرویان ها توسط شورای نظار فراموش گکشتار مردم بی

 کردید؟؟؟؟؟؟؟؟

 دانی. مطلب را خودت هم خوب میاین 

 چرا از نام برادرت برای بدست آوردن قدرت و وطن فروشی استفاده میکنی؟؟؟؟

 دوستان مطلب فوق را شیر کنید تا توسط دوستان جناب مسعود برای شان برسد.

 ختم

 
 
 
 

 

 
 


