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 :پیوستھ بھ گذشتھ قسمت یکصدو پنجم 

شائعھ وجود عقب نشینی استراتیژیک نیروھای موسوم بھ اردوی ملی افغانستان از والیات جنوب 
غربی افغانستان بھ قدری محکم و ریشھ دار شده است کھ نھ فقط مطبوعات آزاد و سرکاری آنرا جدی 

یست بلکھ گرفتھ اند و درباره آن مطالبی را مینویسند و منتشر میسازند کھ ھیچگونھ جای بحثی در آن ن
با ناقراریی  وقتی چنین شائعاتی را بصورت مستند میبینند و میشنوند نیز   عوام الناسو  مردم عادی

 .می بینند  سرنوشت ساز تاریخی  این بحثاشتراک در بھ  وملزم خودرا وادارو اضطراب 

https://www.youtube.com/watch?v=MBy9f80_P40 

سوی ارتش ملی کھ ھم اکنون زاپوستھ ھا و مراکز نظامی  ترکعقب نشینی ھای آخیری مبنی بر  
از  " مالی " بروزن  دولت وحدت ملی. فق و مخالف قرار گرفتھ است مورد بحثھای موا جریان دارد

ھای محروم و تھی دستی مواجھ است  واز سوی دیگر دست ھای ناپاکی از آستین پوسیده با توده یکسو 
بستھ واآخیر آرتش ملی  تحرکات کھ گویا  اھد طوری وانمود کنداین دولت مافیائی بیرون آمده و می خو

فیائی بر مبنای محاسبات نظامی و تاکتیکی طراحی شده است تا ارتش ملی با صالبت و  امبھ دولت 
اما حقیقت غیر از آنچھ ھست کھ سخنگویان رسمی و نیمھ رسمی در . !!وارد عمل شوند قاطعیت الزم 

عقب نشینی " در باره آنچھ کھ  ھا و آرتش بھ اصطالح ملیتحرکات آخیر دستھ ھای از ملیشا باره 
نھ ر سیاسی اگر بھ این فرضیھ نگریستھ شود ر این از نظبناب. بیان میدارند   میخوانند ،" !!تاکتیکی 

زندگی میکنیم کھ انسان ھا را  ین سادگی دانیست زیرا ما در جھان دھکده مانندی یتوان آنرا با ام
و جبر الھی در تاریخ نامیده میشود  معادلھ  این دقیقأاست کھ تابعیت از قوانین اش ساختھ وم بھ کمح

ھوالذی خلق " بر مصداق آیھ شریفھ انسان صاحب بالقوه تمامی فرآورده ھای طبیعت و ھستی است کھ 
روی کھ این آیھ مبارکھ  » ...عباده من یشا من یورثھا � االرض ان« یا  "لکم ما فی االرض جمیعأ 

 »زمین درھرآنچھ «م میکند و این اصل را کھ خداونداعالرا» زمین خدا مالکی بودن « اصلھمرفتھ 
این است دانیستھ میشوند  آنچھ در این زمینھ بسیار اساسی.ی مردم آفریده است مسجل میسازد برااست 

أ و نقشھ ای تعیین و اجند چھ  جھانی را با دھکدهسرنوشت عمومی کتلھ ھای از مردم در این کھ 
مھره  پیشرفت اجتماعی و ترقی عمومی چھنقشھ رسدن بھ اھداف مندرج در  و برای ؟ تثبیت میدارند

بحث مانرا از ؟ البتھ نھ می خواھیم از مطلبی کھ آغازیده ایم بھ دور رویم .ھای را بھ کار باید گرفت 
گفتیم و دیدیم کھ تحرکات نظامی آرتش بھ اصطالح ملی . می آغازیم یم  غازیده بودکھ آ جائی ھمان 

https://www.youtube.com/watch?v=MBy9f80_P40


مبتنی بر نظامی شده و شبھ ای پایگاه ھای افغانستان منجر بھ ترک افغانستان در والیات جنوب غربی 
وریزه بھ کھ این عقب نشینی تاکتیکی نھ بلکھ بصورت تیرا بھ وجود می اورد مدارک محکمھ پسندی 

بویژه در شورای امنیت ملی   دستور برخی حلقات مجعول و مجھول در نظام مبارکھ شبھ دموکراتیک
ھرچند این حکایت را در جایی دیگری نیز بیان داشتھ ام اما بھ دلیل انطباق . افغانستان انجام می یابد 

و جنوب غربی افغانستان  یژه وضعیت تاروتاریک والیات جنوبکشور بوکنونی  یت وضع با 
 . ایت را خدمت شما عزیزان تقدیم میدارم کباردیگر آن ح

 

 در یکی از جنگ ھا یک سرباز نزد فرمانده رفت و تفنگی را کھ از دشمن گرفتھ بود بھ او نشان داد میگویند
قوماندان نیز برسم تشویق بھ سرباز پنج روز مرخصی تشویقی داد ، سرباز پس از مدتی یک تفنگ دیگری را آورد و 

از آن سرباز تقدیر درجمع نظامیان و دیگر سربازان در مقابل اش ده روز مرخصی گرفت ، یک روز قوماندان فرقھ 
ھ جواب دادن کرد شروع بدرنگ  ز بازگوکند ، سرباز بالکرد و از او خواست تا تاکتیک خود را بھ دیگر سربازان نی

 . ھردفعھ یک تانک خود ما را بھ دشمن می دھم و یک تفنگ می گیرم  !قربان : و گفت 

 

در باره مھمترین مردم روشھا ومدیریتھای غلط و ضعف در مدیریتھا ما را بھ اینجا کشانده است کھ 
البتھ این تصؤر غلط خود محصول نظام . افغانستان وارونھ فکرکنند مسائل مربوط بھ امنیت ملی 

ما . در کشور ما بھ شیوه استحماری مورد تطبیق قرار گیرند مصرفی با قوانین مافیائی است کھ 
درباره ریشھ ھای اصلی داعش و خواست پاکستان از مھره ھای استراتیژیک خویش کھ در رأ س آنھا 

سخن بعمل آورده ایم کھ چگونھ ھمین حنیف خان با ؤفور و حنیف خان اتمر قرار دارد قبأل  جاللتمآب



نھادینھ ساختن فرھنگ و  استعمارء کامأل تازه  اتمر از سربازان گمنام جنگ جالل آباد با شیوه
و یکایکی از  وارد صحنھ گشتھ است ؟ سی و مذھبی"سیأ "دن ھای نازنین چھره ھای بدر  مصرفی 

  )۱(. شکار میکنندسی و مذھبی را در دام آلوده بر دالر ھا  "أ سی" شوالیھ ھای 

 ؟صلح  خانقاهنسرا ھای مھما در
عار ـــالی کھ از شـــزده ســدن دست کم پانـــو با سپری شاکنون چرا کھ نھ میداند ھنوز ھیچ کسی 

برھبریی جناب حزب اسالمی افغانستان نیمھ ارشد  ارشد و رھبران "! نقل مطابق اصل " ھای 
تصمیم گرفتند   سران این حزب  ناگھانمیگذارد جنگزده ما  جامعھ نیلگون آسمان بر  گلبدین حکمتیار

دیگدان خونین صلح آتش خشونت پرور ھرنوع شعارھایادیده گرفتن ند کھ با نتا ھیأتی را توظیف ساز
نھ می خواھیم در اینجا چگونگی وویژه گیھای این حزب کھ بدون شک یکی . برآفروختھ نگھدارند را 

در ای و اکنون نیز ظرفیت بالقوه  از بزرگترین پایگاه ھای مبارزه علیھ استعمار بھ شمار می آمد
 . قدرت این حزب بھ مشاھده میرسند جزائر گوناگون 

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

این تصمیم گیری را فراھم آورده مقدمات  کھ وجودیی انگیزه ء ابعاد مختلف ونھ می خواھیم  ھرچند 
آنچھ کھ نھ میتوانیم درباره صریح ترین سخنان و ارشادات قرارد ھیم اما و تحلیل اند مورد بحث 

 مینمایند سخنی بھ میان نھ آریم گرچھ عده ای چشم وگوش خوداعضای ھیأت موظف شده بر آن اتکأ 
. کھ کار ما با آنھا نیست بینند و نشنوند و احساس نکنند  نھ را می بندند و کور و کر میکنند تا 

کھ چگونھ  و ارزیابی نمود دید باید  ای  جھان بینی این مجموعھوفلسفھ  جھت وسایھ درتنھا بنابراین 
تعھد  وبا می دانیست  جامعھ افغانی و منطقھ  تحؤالت  همهاین نھضت کھ زمانی خودرا آغاز گر شد 

  اتناگھان تصمیم گرفت  مباھات میکرد بھ غلط و یاھم راستی توحیدی بھ اندیشھ و تفکر عادالنھ 
مبارزه با  کھ در گذشتھ و در ایام را ھرآنچھ و روندب "خانقاه صلح " بھ  تاھیأتی راموظف سازد 

ھمچون  بیان داشتھ بودبصورت غیر مستند  مبھمی و بداد بحیث سکھ ھا وفرمانھای استعمار و است
    ... .دھند شستشو  عملیھ پولشوئی 

 
 با امتیازات دالریو  چھره ھای سرشناس سیاسی و جھادی بحیث اعضای رھبریی تازه بالغ شده  حنیف خان اتمر با استخدام فرزندان:  )۱(

 جاسوسان را بھ پیش میبرد  پروژه تولید نسل انستان شورای امنیت ملی افغ در 

 

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

