
 ؟ داعش در چارت تشکیالتی افغانستان   
                          :پیوستھ بھ گذشتھ قسمت ھفتاد وپنجم 

              
 محمد امین  فروتن    

کھ  پاکستانوقت سرتاج عزیز مشاور امنیتی و سرپرست وزارت خارجھ   !!و ثمربخشحضورناگھانی 
مخلص  جنرال ضیأ الحق پیروان مد  نواز شریف از از رھبران ارشد حزب مسلم لیگ برھبریی مح

دیکتاتور قربانی شده نظریھ پاکستان بھ شمار می آید  در عربستان کھ با توجھ بھ ساختار تخنیکی و 
نظامی  ارتش سرخ   ھمانند ارتش افغانستان یکی از بزرگترین  پروژه ھای تاریخی ارتش سوریھ کھ

سرتاج عزیز یک قرارداد فروش جدید ترین سالح ھای ساخت محسوب میگردد وروی ھمین دلیل آقای 
و خود روھای نظامی با مقامات نظامی عربستان بھ امضأ چین و مصر را بھ شمول تانک ھای زره 

رساند نشانھ ھای ظھور داعش این پروژه مشترک استخباراتی کشورھای کھ در دھھ نود و حین 
ریی اسامھ بن الدن نقش فعالی ایفا نموده بودند  نیز بنیانگذاریی سازمان تروریستی القاعده برھب

 .درسرتاسر خاورمیانھ جوانھ زد و بھ مشاھده رسید 

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

مندانھ تسلیحاتی  پاکستان با عربستان نخستین محصولی از این معاملھ  سخاوت چناچھ مشاھده فرمودید
و  خمیسو  جدنَ  کھ از دیر بدینسو در پادگانھای نظامی ندبود جنگجویان بیابانگردیفعال سازیی 

این جنگجویان ی ازدیگر مراکز نظامی خوابیده بودند و با رسیدن نخستین محمولھ ھای تسلیحاتی لشکر
ھ ،جوقھ در قطارھای منظم بر وادیی شام و عراق فدایان داعش بصورت منظم و جوق در صفوفی بنام 

و  و نباید تعجب کرد درست  ھمان روزھای کھ آقای سرتاج عزیز با مقامات نظامی.  سرازیرگشتند 
 تسلیحاتی را بھ امضأ می رساندند   عربستان یک معاملھ امنیتی 



 

و اشتراک  دومین  اتمرمحمد حنیف افغانی بھ سرپرستی حاج آقا ریأ کار یک قافلھ ای از حجاج 
کھ پس از یکسال زحمات و تالشھای بی وقفھ استخباراتی  عھده دار ستاد انتخاباتی  متفکر جھان 

وزیر  Johan kerryنسخھ جنجالی  آقایون جان کری  درموسوم بھ تحؤل و تداؤم شد و اندکی بعد 
برای  ختیارسرمنشی ملل متحدنمائنده تام اال Jan Cobessویان کوبیس خارجھ ایاالت متحده امریکا 

ھمچون  با احرام ھای سفیدقرار گرفت در رأس اداره ء موسوم بھ وحدت ملی افغانستان   افغانستان 
 . کعبھ خانھ خدا می چرخیدند حضور داشتند بھ دور بھ نیت حج عمره  کبوتران سفید 

 

تفکر ملی با یک چرخش بھ ظاھر کسی فاقد شاید این پر منفعت ترین معاملھ  تجارتی بود کھ    
میلیون ھا دالر استخباراتی و آلوده ه بود عبادی و بھ سلسلھ ھم یارنرنجد ھم لعل بدست آید محقق گردید

چھار صد نفر از اقارب و ، راستی وقتی گزارش گماشتن کند بھ خون ستمدیده گان را حاصل 
با دالر ھای چندین تان در دولت مافیائی خویشاوندان آقای اتمر را کھ تازه بحیث وزیرمعارف افغانس
 شنیدم بالدرنگ خاطره درد ناک استنطاقھزار دالری در پروژه نصاب تعلیمی  مقرر نموده بودند،  

کھ بھ جرم اندیشھ مخالف رژیم  لطیف محمودیو  بشیر بھمن  شھیدان راه آزادی  زنده یاد ھریک
حنیف خان اتمر کھ در یکی از  یی توسط ازجوب از  پسبھ سر می بردند و زندان پلچرخیحاکم در 



و برای بازجوئی روشنفکران آزادی خواه وی را ریاست ھای خاد بحیث معاون ایفای وظیفھ مینمود 
کھ چگونھ پس از تکمیل نمائیشی  پرونده در گوشم خطور کرد برای بازجوئی دعوت می کردند  

ز این آزاده گان میھن نیز  در یک نیمھ شب بصورت متعلق بھ صد ھا ھزارانسان بی گناه ، گروھی ا
 . بی رحمانھ تیر باران گردیدند 

 

بدین قرار وبرویت ھمین معادالت وچنین مقدرات ماشین خونین  جنگی ای سازمان ھای استخباراتی  
 . بھ حرکت آمد  نیز  »!!دولت اسالمی عراق وشام « موسوم بھ 

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

ھرچند بھ مباحث مربوط بھ داعشی ساختن افغانستان در گذشتھ نیز اشاراتی داشتھ ام اما تفصیل این 
در خاورمیانھ از مصر بھ دولت ھای مردم ساالر و مشروع  مبحث را نیز بھ آئنده واگذار میکنم اکنون

گردد کھ دشمنان انسان و اسالم  سعی نمودند تا با قرئت غیر اجتھادی و رکیھ و تونس اشاره می تا ت
غیر عقالنی  از اسالم و با خزانھ ھای آل سعود و حمایت پنھانی رژیم والیت فقیھ ایران و شبکھ ھای 

ند کھ جدید مورد تھدید قرار دھ ISIو سازمان اطالعات و  استخبارات پاکستان  موساداستخباراتی 
ترین مورد آن افشای  نامھ خادم الحرمین واالحضرت سلمان بن عبدالعزیز است کھ عنوانی مخالفان 

 . کشف و افشا گردید رجب تائب ارُدغان نوشتھ بودند و توسط مقامات امنیتی ترکیھ 

 


