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 صفحه 4 از 1  ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا   info@arianafghanistan.com:ارسال مقاالت

  

               17/02/2018                                                انوری                                                       حمید 

 "مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز"
 

 ( نویسنده و ژورنالیست مشهور امریکائی در تازه ترین کتاب خود بنام:Steve Collستیف کول)

“Directorate S:The C.I.A. and America’s Secret Wars in Afghanistan and Pakistan” 

از یک حساب بانکی شخصی "احمد شاه مسعود" پرده برمی دارد که در آن زمان به مبلغ  آندر یک قسمت 

آن شصت میلیون دالر ذخیرۀ بانکی،  شصت میلیون دالر در آن ذخیره شده بود. او عالوه میکند که در کنار

می آورد و از بابت فروش سنگ های کمک های مادی هنگفت از سپاه پاسداران ایران نیز به دست مسعود 

 و... ه استالجورد و زمرد( نیز عایداد سرشاری به دست می آورد(قیمتی 

شاید بعد ها هموطنان ما این کتاب را به دقت مطالعه کنند و در مورد بیشتر بنویسند تا معلومات بیشتری به 

برآمد و از برادران و پادوان و کاسه دست آید، اما آنچه قابل درنگ است، این تواند بود که از سنگ صدا 

خواست و سکوت را ترجیع دادند تا بوی گندش بیشتر باال نشود؛ اما و مگر کاسۀ داغ ن لیسان مسعود صدائی بر

برآمد  کاسهبُل  فرد شناخته شدۀ بنام"رزاق مامون"، چنان داغ شد که حتی به اصطالح مشهور، قُل و ،تر از آش

ساخت. این کاسه لیس مسعود و شورای نظارش که قبل برآن گاهی حامی"داکتر  و آش داخل کاسه را مذاب

 است فرو رفتهکیش شخصیت  نجیب" بود و گاهی هم از عاشقان قد و قامت"عطا محمد نور"، چنان در منجالب

 به ساحل مراد رسد. بدین گونه خس و خاری دست می اندازد تا مگر به هرجهت نجات از این منجالب که 

او بعد از نشر خبر دارائی شخصی احمد شاه مسعود، که شاید یکی از حسابات شخصی بانکی او بوده باشد که 

اثبات تازه ای بر عظمت معنوی ""ستیف کول" از آن پرده برداشته است، چنان آشفته شده است که تحت عنوان 

پراگنی کرده است که خودش هم باید به آن نوشتۀ تهوع آور  چنان جفنگ ،"مسعود بزرگ در جنگ تاریخی

 باشد، اما چه باید کرد، نان به نرخ روز خوردن ذلت می آفریند. آب شدهخود خندیده باشد و شاید هم از شرم 

 او می نویسد:

 فقط شصت میلیون دالر پشتوانه مالی یک جنگ فراگیر با تروریزم!"

 " خرج کرده اما تب فرار گرفته است.امریکا هفت صد میلیارد دالر 

سر آن ندارم تا در این مختصر اندر مورد گویا "جنگ با تروریزم" چیزی بنویسم، با در نظرداشت اینکه من نه 

جنگ مسعود و باندش را جنگ با تروریزم میدانم و نه هم جنگ امریکا و متحدین را، با قبول اینکه طالب و 

و باند شورای نظار هم از هیچ سازمان تروریستی دیگر  ....همه تروریست اندو  الفایدهداعش و القاعده و 

 هیچگاه عقب نمانده است.
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کی نبامتعدد را مسعود در یکی از بانک های خارج در یکی از حسابات  "شصت میلیون دالر"و اما و مگر این 

 مگر و در"جنگ با تروریزم" یک دالر آن هم هرگز به مصرف نرسیده است، که شخصی اش ذخیره کرده بود

تروریزم"، جهت ایجاد یک سیستم، یک حکومت،  "جنگ با برعالوۀ را "هفت صد میلیارد دالر"امریکا این 

و برپائی قرارگاه های متعدد ملکی و نظامی برای نیروهای  دولت، یک اردو، یک پولیس، یک استخبارات

 . و نه جنگ در کوهپایه های پنجشیر، نظامی در سرتاسر افغانستان به مصرف رسانیده استنظامی و غیر 

 میلیون دالر است.3.9نظر به یک گزارش رادیو آزادی مصارف یک سرباز امریکائی در افغانستان 

"... در گزارش سرویس خدمات تحقیقاتی کانگرس امریکا گفته شده است که مصارف ساالنهء حفظ یک عسکر 

 ...".ملیون دالر است 3.9در افغانستان، 

حال آیا جناب مامون می تواند بصورت تقریبی بگوید که مصارف یک جنگجوی شورای نظار در کوهپایه های 

 !؟افغانی بوده استمیلیون چند ساالنه پنجشیر 

هنگفتی هم از منابع البته با درنظر داشت اینکه برعالوۀ کمک های مادی هنگفت سپاه پاسداران ایران، مبالغ 

 .ه استبالوقفه در کیسۀ احمد شاه مسعود ریخته می شد مختلف هند و روسیه و تاجکستان نیز

 "مامون" می نویسد:

مبلغ شصت میلیون دالر پس انداز درحساب فرمانده عمومی   ،تراشیده ریش شماری از طالبی اندیشان"... 

و باور  سوژه کوچک بینی کتاب ستیوکول ذکر شده، به عنوان مبارزه با تروریزم ) احمد شاه مسعود( را که در

 .." انحرافی خویش باال کشیده اند.

نیستند که " تراشیده ریش طالبی اندیشان جناب"مامون" چشم اگر بینا بود، هر روز، روز محشر است و این"

ت تراشی ، قهرمان بزرگ سازی، ب "، پیشه کرده اند، این افرادی چون جناب عالی هستند کهکوچک بینی"

پرستی و اغراق کردن تهوع آور پیشه کرده و از کاه، کوه می سازید و سبب می شوید تا زیره و پودینۀ مسعود 

کثافت را به عهده  هو مسعود ها به میدان انداخته شوند. در حقیقت این شماها هستید که وظیفۀ چوبک زدن ب

 گرفته و باعث باال شدن بوی گند می شوید.

نمی خواهم باالی هر پاراگراف از نوشتۀ متذکرۀ جناب مامون بپیچم، اما چند نکته را چار ناچار باید برجسته 

 هرکه در او غش باشد. شودسازم تا سیه روی 

نخست اینکه جناب مامون جهت به کرسی نشاندن سخنان بی سر و ته ای خویش، " عبدالرسول سیاف" را شاهد 

مسعود ترس از فقر و نبود مخارج جنگ داشت. سیاف گفت هر  ...گفته بوده است:"می آورد که باری برایش 

 ".به مصرف رسید. خود داشتم در جنگ شمالی آن چه را که از دوره جهاد در ذخیره

البته این در حالی بوده است که احمدشاه مسعود برعالوۀ آنکه بالوقفه کمک های سرشار  پولی از سپاه 

منابع مختلف از هند و روسیه و تاجکستان به دست می آورد، به شدت مصروف سنگ پاسداران ایران و 

فروشی نیز بود و در قاچاق الجورد و زمرد دست باالئی داشت و نیز فقط در یکی از حسابات بانکی خود در 

 خارج از کشور در همان زمان شصت میلیون دالر نقد ذخیره کرده بود.

شناخته شدۀ بنام"رسول سیاف"، درست به مانند آن است که روباه، ُدم خود را  از جانب دیگر"شاهد" آوردن فرد

 شاهد می آورد.
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برعالوه سیاف نادانسته اعتراف کرده است که پول های هنگفتی را از زمان"جهاد" به جیب زده بوده است که 

خیره کرده و در روس" ذ –گویا "در جنگ شمالی" به مصرف رسانیده است، یعنی اینکه از جنگ " افغان 

 افغان" به مصرف رسانیده است که تفو بر او باد! –جنگ"افغان 

"، و حال تازه ترین خبر را در مورد خربوزه، خربوزه را دیده رنگ میگیردو حرف آخر هم اینکه میگویند"

بدیل احمد  دختر"برهان الدین ربانی"، یعنی دختر" استاد برهان الدین ربانی، رهبر انقالب اسالمی، استاِد بی

مقاومت، شهید راه صلح و..."، باهم می خوانیم؛ فردیکه در افغانستان بنام"خوجئین" جهاد ورهبر شاه مسعود، 

و دالر  کلدار و و از پول"جهاد" و"مجاهد" و مهاجر صاحب بیلیون ها پوند و یورو و تومان و مشهور است

در داخل و خارج از پدر، پول های دزدی ش از همان ا در بانک های خارج شده است و فرزندانار دین

 افغانستان زندگی های افسانوی دارند:

 د برهان الدین رباني لور په دوبي کې ملیون ډالري رستورانت پرانیزي] 

        

 طرف چپ "فاطمه ربانی"                                                  

څیري برهان الدین رباني لور فاطمه رباني به ډیر ژر د عربی متحده د افغانستان دجهاد او مقاومت د وتلي  

 دغه رستورانت ته د کشمش نوم ورکړ شوی دی. اماراتو په دوبۍ کې ملیون ډالري رستورانت پرانیزي.

ه رستورانت د برهان الدین رباني د لور فاطمي غد کشمش په دري ژبه کې د ممیز ویوکي ته کارول کیږي.

 ې د دوو ملګرو ایمان نظیمي او حمیرا ضیا له لوري پر مخ بیول کیږي.رباني او د هغ

د نړیوال آژانس په راپور کې راغلي چې دغه رستورانت به د دوبۍ په دار الوصال مال کې ډول  د هوټلونو 

 ډول افغاني خواړه ورکوي.

برهان الدین رباني د لور په دغه رستورانت نږدې دولس نیم ملیونه امریکایی ډالره لګښت راغلي چې د شهید 

 له لوري ورکړل شوي دي.

 فاطمه رباني د بهرنیو چارو تر وزیر صالح الدین رباني وروسته دوهمه خور ده .

په همدې حال کې ویل کیږي چې په دغه رستورانت کې به د افغاني خواړو تر څنګ فرانسوي او ایټالوي واین 

 دي شي.او قیمتي الکولي مشروبات هم خرڅالوی ته وړان

تر دې دمخه د کافي کبانا په نامه یو رستورانت د افغاني سندرغاړي غزل سادات له لوري د دوبۍ په جمیره 

   15/2/2018  -خبلایر [ تري کې پرانیستل شوی وو.

از"جهاد" فروشی  و سوداگری"جهاد" است که دختر ربانی کوچک  فقط یک گوشۀ دوازده و نیم میلیون دالر

https://khabarial.com/archives/504
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 ."قوماندان" چنین باید" که چنان باشد،رستوران می سازد. "استاددر دوبی 

اثبات تازه ای بر عظمت معنوی مسعود بزرگ در جنگ "و اما مِن هیچمدان دانسته نشدم که عنوان انتخابی شما

 کدام"عظمت معنوی"، "مسعود بزرگ" را به اثبات می رساند. ،"تاریخی

مسعود در درۀ پنجشیر نان خوردن نداشتند و مسعود تنها و تنها در  آیا این عظمت است که جنگجویان احمد شاه

یک حساب بانکی شخصی خود در خارج از کشور، شصت میلیون دالر ذخیره داشته است که تا آن زمان 

 همچنان دست ناخورده باقی بوده است؟!

 بلند شد: ی ناهنجار دیگرصدایک دیگر دنج این مختصر به پایان رسیده بود که از یک گوشۀ 

احمد ولی " ،"، این سخنان برادر احمد شاه مسعود"60مسعود نه به انگلیس رفت و نه  " میلیون دالر داشت 

؛ تا مسعود" است که هرچند به درنگی هم نمی ارزد، اما اگر فرصت یاری کرد، در مورد جدا خواهم نوشت

 مبادا خاموشی عالمت رضا تلقی گردد.

 

 رون افتد رازـبز پرده ه امصلحت نیست ک  

  ری نیست که نیستـبـورنه در مجلس رندان خ                             

 


