
 !المسائل اتمری حل المسائل ملی با توضیح  
 خیانت ملی یا اشتباه امنیتی ؟                
 :پیوستھ بھ گذشتھ قسمت ھفتادو دوم       

 

 محمدامین فروتن 

 

 از حتمأ راخواستھ بودم تا سلسلھ ای ازین یا دداشتھا  ارجمند گان خوانندهشما  فرد ، فرد ازچنانچھ قبأل 
پسرکاکای کھ پاسخ بسیاری از پرسشھا و ابھامات را منجملھ زمانی کھ  بخوانند تأمل با انجام تا آغاز

از سوی  ائی غلز محمد نعیم خان کوچی وکیل الدولھ حضرت ، غنی  محمد اشرف خاننائب السلطنھ 
 دائره بحیث نائب الحکومھ ھزاره جات منصوب گردیده بود میان !! افغانستان  طالبان  اسالمیامارت 

را برعھده داشت و محمد نعیم اسالمی افغانیھ امارت کفالت کھ !!  ISIکشور برادر پاکستان استخبارات 
انتقال اسناد ملکیت معاھده شرعی مبنی بر  کھ فوقأ ذکر خیرش رفتخان کوچی سردار قبیلھ غلزائی 

را زمین و آسمان اقلیم ھزاره جات بدینسو  کھ از قدیم االیام »!!!ھزاره ھای روافض شیعی « شرعی
ساکن در کشوری بنام افغانستان دیگر طوائف یکجا با دیگر قبائل پشتون ، تاجیک ، ازبک ، ترکمن و 

در سرزمین بدل حمایت ھای کھ قبائل غلزائی از طائفھ طالب خون خویش دفاع نموده بودند در وام با ت
ثبت اعیان و اشراف این قبیلھ بنام ی قبائل کوچی تابستانعلفچرھای  تمامی  ھزاره جات بعمل می آورند 

اما چنانچھ میدانید و بھ گوشت و پوست تان احساس می کنید با اینکھ  . !! ند ساخت شرعی  و سجل
ھمچنان بر این تصمیم خودم ھستم کھ حتمأ باید پرده از این جنایت تاریخی در برابر مردمی کھ وقتی بھ 

و  تمدن  ی ازندگی شان بلند می شود ھیچگونھ مظاھردنیا می آیند جز دود غلیظی کھ از مغاره ھای ز



وقتی شبکھ ھای ی بھاری ناگھان دریکی از روزھا  : ......و حیات انسانی را مشاھده نھ میکنند 
شاید بیش از کھ  ظاھرشد جوانی بر پرده ھای آن  ای کھ از سرزمین افغانستان پخش میشود تلویزیونی 

گویا با سازمان استخبارات  کھ   فرمود را قرئت می  ھ باشد اعالمیھ ایعمری نداشتبیست وچند سال 
معاندان و " موافقتنامھ ای را بھ امضأ رسانده است وبرای اینکھ پس از پخش و نشر آن   ISIپاکستان 

سلطانی قضاوت نمایند متن  سکوت با وآنرا تعبیر نادرست نکنند عالم "  !!از جن و انس ُچغل کاران 
و آن اعالمیھ ای کھ با مھر و امضای اشد محرم شورای امنیت ! . ! میسازند این معاھده را سر بازار 

  : قرئت گردید ملی ابالغ گردیده بود چنین 

https://www.youtube.com/watch?v=1shQ33_E8js&feature=youtu.be 

لھ دیدم کھ مسأ. شدم این بحث پژوھش در باره  مشغولرا رھا کردم و  این بود کھ سلسلھ بحث ھفتھ قبل 
سادگی کھ من تصور میکردم و ھمکاران دیگری از ما نیز با حسن نیت آن را دنبال می کردند ،  بھ آن

 نیز راسیاسی و حتی فعاالن معلوم الحالی نیست ، آرام ، آرام واکنش ھای بسیاری از جناح ھای 
بھ مزرعھ جاسوسی اکستان نام دارند و از امنیتی کشورپبا شبکھ ھای وابستھ گی در کھ برانگیخت 

نان می خورند ، گفتم عجب موجودات زرنگی ؟ حتی    ISIپاکستان بیگانھ گان و جنراالن استخبارات 
کھ از قدیم االیام بدینسو بصورت ناخواستھ  رند کسانی نیز در این ھیاھو اندازان دستور یافتھ حضور دا

ام کھ برای کشف  عادت داشتھمن ھمیشھ . ! بستھ شده اند   ISIو نا آگاھانھ با آخور استخبارات پاکستان 
 دور از خرافات و اوھامبھ را علمی و فلسفی  توحیدی بینیش   و اجتماعی  حوادث تاریخیوشناخت 

ناگھان موتور  در پرتو چنین نگاهمورد استفاده قرار میدھم یث مالک  شناخت پدیده ھای  تاریخی بح
کھ حامد خان کرزی مخلوع حضرت واالافتید کھ چند سال قبل و در زمامداریی ذھنم بھ گزارشھای 

کھ »  ھاانگلیس« بأ غالچرخبالھای بیگانھ ، اتمر بروزارت داخلھ تکیھ زده بود  خان  آقای محمد حنیف
جنوب غرب یا ھمان ھلمند باستانی ازپایگاه ھای  ندداشت تسلط ) ھلمند ( بر زمین وھوایی جلگھ ھای 

 الحاج ھمکاران سابق از پتنگ خان  جنرال مجتبیکھ زون شمال امنیتی  اه بسوی شمال و در قرار گ
برویت  و آنگاه ھم حاج آقا. ظاھرأ در رأس آن قرار گاه قرار داشت پائین می ساختند  محمد حنیف اتمر

تالف مبارزه علیھ تروریزم ئھمین منطق ضعیف مادی کھ گویا برای ما نیروھای انگلیسی کھ جزئ از ا
در خط مقدم جبھھ قرار دارند ماھیانھ چندین ملیون دالر می پردازند و حتی بھ قول مطبوعات آن زمان 

از قول حاج دنبال می کردند از ھلمند بھ مزار شریف را  کابل  حاکم بر اداره  کھ مسألھ انتقال مخالفین
آغا محمد حنیف اتمر نوشتھ بودند کھ حتی امریکا ئی ھا نیز نھ میتوانند بدون اجازه ارتش انگلیس در 

چنانچھ گفتیم در ھمان روزھا ھم از ھمین منطق معیوب مادی .!!! لقاعده را شکار کنند ھلمند طالبان و ا
بھ مجلس سنای جانباز معرکھ جالل آباد را محمد حنیف اتمر حاج آقابود کھ وقتی  استفاده نموده

امنیتی با ایاالت متحده امریکا و دیگر قرار داد افغانستان خواستھ بود واز وی را درباره عدم مؤثریت 
ھ ک نموددر مالی عام اعالم "!!وحقارت ذلت  "زبان وی باز ھم با  کشورھای ناتو استفسار بعمل آمد

مصارف نیروھای امنیتی را طبق از نظر ما قرار داد بھ نفع ما است و تنھا روزانھ دوازده میلیون دالر 
 !!در اختیار افغانستان قرار میدھند ؟   ۲۰۱۷قرار داد تا سال 

https://www.youtube.com/watch?v=2XG13SzDLuU&feature=youtu.be 

 



فراخوانی حضرت محمد  مسخره آمیز  ین حالسریال غمناک و درع این  ترین قسمتشکفت انگیز
ھیچ یکی از اعضای مجلس سنای چشم کھ حتی آنگاه و آنجا بود  !! کاتھ رحنیف خان اتمر دامت ب

و یا ھم تصمیم اتخاذ  بپرسند چھ کسی تصمیم گرفتھ استجناب حضرت اتمر از پِلک نزد تا افغانستان 
در ارتش ملی را نیاز داریم ؟ مصرف  میلیون دالر ۱۲معادل  روزانھ   ۲۰۱۷تا سال کھ ما  میکنند 

اجتماعی از وظائف زھای تعیین ضرورتھا و نیا نھاد ھای مدعی  دموکراسی جوامع مردم ساالر و
این وضعیت و خاموشی اکثریت مجلس سنای افغانستان نشان . اولیھ نمائنده گان مردم بھ حساب می آیند 

 ھ ھرچند درک وظائف اصلی یک مجلس بحیث نھادی از ھنوز ھم  داد کھ نمائنده گان محترم مجلس تا
 . آگاھی نداشتھ اند  است تشکیل گردیده شعبده بازی ھا و چانھ ھای سیاسی مافیای حاکم 

 !بستھ موسوم بھ انتقال داعش بھ افغانستان تفاھم نامھ استخباراتی در            

حاج آغا محمد دروغسازی ھا راجع بھ انتقال داعش بھ سمت شمال افغانستان آنگاه کھ در گرماگرم 
قدرت سایھ ای موھوم و مجھز بھ تمامی جانباز معرکھ جالل آباد  دامت برکاتھ ؛ ان اتمرحنیف خ

نابع مطلع طبوعات نزدیک بھ ارتش پاکستان از قول مبود کھ ماستدالالت استخباراتی قرن بیستم 
امضأ نا شده موافقت  در یک معاھده ای    ISIگزارش دادند کھ سازمان اطالعات ارتش پاکستان 

کھ ه گان بھ شمول خانواده ھای خارجیانی صل نموده است تا تمامی آوارسازمان امنیت افغانستان را حا
چند ین میلیون دالر وارد افغانستان بھ سر میبرند در بدل از سالھای سال در وزیرستان شمالی و جنوبی 

کنند و در داخل افغانستان نیز بصورت مشترک توسط ھردو دولت افغانستان و پاکستان تحت مراقبت 
کھ امریکا خواھان بمبارد این  پس از آن بر وزیر ستان شمالی و جنوبی  وھمھ جانبھ قرار گیرند 

با ھواپیما ھای جنگی خود تحت بمبارد قرار ان را مناطق گردیده است این شھرکھای مرزی در پاکست
 . دھند 

https://www.youtube.com/watch?v=7manFl7Oavk 

پکتیکا و غزنی شدند کھ با  -اره گان جوقھ جوقھ وارد مناطق مرزی زابل البتھ دستھ ھای ازاین آو
اما وقتی سالح ھای بسیار پیشرفتھ مجھز بودند اما با نیروھای حکومتی در جنگ بھ سر نھ میبردند 

تقرر  پکتیکاکھ تازه ازسوی ریاست دولت وحدت ملی بحیث والی محمد کریم متین انجنیر کسی بنام 
حاصل نموده بود ضمن دیگر وظائفی کھ بر عھده داشت بھ گزارشی دسترسی پیداکرد کھ شورای 
امنیت ملی مبلغ دو صد ھزار دالر پول نقد را بھ خانواده ھای کھ وابستھ بھ داعش بودند توزیع نموده 

 است 

https://www.youtube.com/watch?v=o834Mq8bO3g 

نھ میدانیست کھ تبعات و آثار این حقیقت والیت رسیده بود مقام کھ تازه بھ  یکا اما والی ساده اندیش پکت
گوئی چیست و چگونھ باید آنرا توجیھ کند ؟ پس از یک ھفتھ بگو مگو ھای فروان در میز ھای مدور و 
مطبوعات کشور روزی مجبور شد تا حقیقت را کھ مانند آفتاب می درخشید بپوشاند و بگوید کھ گویا 

بریاست رنگین سپنتا ایفای وظیفھ  در دوران حامد کرزی قبأل را گفتھ ام کھ  ملی ایرای امنیت ومن ش
 ....میکرد 

 ادامھ دارد 


