
 !  سیأست بازار مکاره والف زنی ھا ی بزرگان         
 ! با گروگان گیران مافیائی کثیف معاملھ  ومحاسبھ ریاضی      

 پیوستھ بھ گذشتھ قسمت ھفتاد ویکم 

 

 

 د امین فروتن محم                                                                                                           

 خواننده گان ارجمند و عالقھ مندان نوشتھ ھای ناچیز این قلم مصرانھ می خواھم تا این، فرد از فرد 
را حتمأ از آغاز تا انجام با تأمل بخوانند ، باور دارم کھ پاسخ بسیاری از پرسشھا  ھایم یادداشت سلسلھ از 

و تنھا !! بویژه آنگاه کھ جانبازگمنام امام زمان  و ابھامات در فرآیند دکتورین نظامی و امنیتی  کشور
با شال ســـیاه   !!حـــنیف خان  اتمردامت برکاتھ د ـــبازمانده معلول معرکھ  جالل آباد  حاج آقا محم

کمر پوسیده  محمد اشرف غنی  احمدزی دومین   » !!عدالتحق و« جبـــھھ مـــوســــوم بـــھ  
 !  زد  مھوری را بھ کمربند سرخ دالری گره ابات ریأ ست جوکاندید انتخ !! متفکر جھان

 

بھ حضرت محمد اشرف غنی و. کشورباستانی افغانستان نیز کلید خورد پیاپی ی فرھنگ و تمدن انھدام 
عربستان بویژه خادم حرمین شریفین ملک عبدهللا بنام ادای فریضھ ھابی وخا خام ھای  درگاه شیوخ و

 در دربار خادم حرمین الشرفین محمد  اشرف غنی  حضور یابی کھ با حج عمره  تشرف حاصل کرد 
از صدقات و اعانھ ھای متبرک مردم بھ وساطت محمد حنیف اتمر !!  میلیونھا دالر پول ھای بی زبانی 



این  جانباز جنگ جالل آباد  برای ھزینھ ھای انتخاباتی ستاد  محمد اشرف غنی  احمدزی بصورت  
پروژه داعشی بویژه در و آن ھمھ دالرھای متبرک نیز در امر خیر . نذرانھ حاصل گردید 

!! بصورت عادالنھ منطقھ جنوب غرب آسیا با دستھای باز میان متنفذین قوم و سران قبائل  ساختن
غلبھ حاصل تقسیم گردید تا اینکھ استراتیژیی انگلیسھا در برابر دکتورین امنیتی ایاالت متحده امریکا 

کھ سی  "سیأ " میان دو جناح " انستان دولت وحدت ملی افغ" کرد وموافقتنامھ ای موسوم بھ تشکیل 
در دور دوم انتخابات ریاست جمھوری افغانستان بنام ھای تیم تحؤل و تداؤم برھبریی محمد اشرف 
غنی و گروھی بنام اصالحات و ھمگرائی برھبریی عبدهللا عبدهللا  وارد گود انتخابات شده بودند بھ 

امریکا بھ تصویب رسید ، ھرچند نسخھ جان محضر حضرت جان کری وزیر خارجھ ایاالت متحده 
 ناتما م گذاشت ی ــــکری خوابھای تک روانھ و تعبیر ناشده ھواداران ھردو دستھ انتخابات

 

اما علی الرغم ابھام ماھوی در تفسیر و تشریح موافقتنامھ تشکیل دولت وحدت ملی  بازھم مطابق بھ  
رئیس غنی بحیث مشاور عالی امنیت کشور  مانروال قبلی حضرت محمد حنیف اتمر با نخستین فر

منصوب گردید ، شاید با انتصاب  ضربتی محمد حنیف اتمر موضوع امضا نمودن قرار داد امنیتی 
میان ایاالت متحده امریکا و افغانستان نیز نقش داشتھ است اما حقیقت این است کھ حامیان دکتورین 

ساختن بحران در  داعشی ا برای تکمیل استراتیژیی داشتند ت سعی وتالش انگلیسی در افغانستان 
سوریھ  -منطقھ وبا توجھ بھ حضور فعال عربستان در تدوین و ترسیم نقشھ راه کشورھای چون عراق 

و افغانستان حضور عاجل وضربتی محمد حنیف اتمر کھ از جیمزباند ھای کارکشتھ جھان جاسوسی بھ 
و . دور فرمان از سوی رئیس غنی نقش بسزای داشت شمار میرود در روند  سرعت بخشیدن  بھ ص

. بصورت عاجل بھ جایگاه ومقامی  دسترسی پیدا کرد کھ از سال ھای سال بدینسو انتظار آنرا میکشید 
مطابق بھ روال قبلی بھ بسیار زودی  ریاست شورای امنیت افغانستان را نیز از آن خود کرد و دستور 

چشمھ ھای سازمان استخبارات  !!دکتر نجیب هللا را کھ با آب زمزم داد تا ھمھ اذناب دوره حکومت  
غسل تعمید نموده باشند در شورای امنیت جابجا سازند ، چنانچھ در نخستین  ISIنظامی پاکستان 

روزھای مأموریت اش بحیث رئیس شورای امنیت کشور دگرجنرال افضل لودین را کھ درزمامداریی 



بحیث مشاور نظامی شورای امنیت  بود ونیستی جبھھ جنگ ننگرھار دکتور نجیب  هللا رئیس رژیم کم
بحیث  بھ اثر مشوره شخص محمد حنیف خان اتمر  مقرر ساخت کھ بسیار زود و با سرعت برق آسا

کشور معرفی گردید ، اما طراحان پارلمان بھ وزیر دفاع حکومت وحدت ملی غرض کسب رأی 
کھ نھ میخواستند بستھ  امنیتی  این کشور را بصورت سربستھ  افغانستان استراتیژیی  منظومھامریکائی 

آتش  مشغول  تحویل جناحی بسازد  کھ تالش دارند تا برای حضور ایاالت متحده امریکا در منطقھ
افروزی اند لھذا علی الرغم اینکھ جنرال محمد افضل لودین بحیث یک افسر مسلکی برای اخذ رأی 
ازپارلمان ازسوی ریاست دولت وحدت ملی معرفی گردیده بود از فھرست باز ماند و شگفت انگیز 

تان است کھ این معادلھ نیز از سنگ اندازی ھای ھمکاران بومی شامل در حکومت وحدت ملی افغانس
 . در گرواراده  نیروھای خارجی بشمار می آید در حالیکھ واقیعت چیزی دیگری و . دانیستھ شد 

 

است کھ دریکی از جنگ ھا یک سرباز نزد قوماندان رفت و تفنگی را کھ از دشمن گرفتھ بود حکایت 
بعد از یک مدتی بھ قوماندان نشان داد قوماندان بھ سرباز پنج روز مرخصی تشویقی برایش داد ، سرباز

تفنگ دیگری را آورد و ده روز مرخصی گرفت ، یک روز قوماندان فرقھ درجمع نظامیان و دیگر 
تا تاکتیک خود را بھ ھمھ سربازان دیگر نیز  سربازان وقتی از آن سرباز تقدیر میکرد از وی خواست 

ردفعھ کھ  یک تانک خود ھ! قربان : بالدرنگ شروع بھ جواب دادن کرد وگفت  بازگو کند ، کھ سرباز
 .!!ما را بھ دشمن میدھم یک تفنگ می گیرم 

حضرت محمد حنیف اگر یاد خواننده گان ارجمند باشند کھ در یکی از یادداشت ھایم از دورانی کھ  
بر زمین و آسمان والیت ھلمند خان اتمربرکرسی وزارت امورداخلھ تکیھ زده بود و نیروھای انگلیسی 

الفین  مسلح اداره مافیائی کابل در جامھ  نیروھای نظم عامھ و پولیس خاص توسط حکمرانی میکرد مخ
طیاره ھای انگلیسی از قطعات نظم عامھ بھ ظاھر مربوط  وزارت داخلھ افغانستان  واقع در والیت 

یکی از ھم پیک   مجتبی پتنگھلمند در دستھ ھای منظم در قرار گاه زون مزارشریف  کھ جنرال 
. در رھبریی آن قرار داشت فرود آورده میشدند  محمد حنیف اتمرونیست حاج آغا ھای شبھ کم

درست برمبنای ستون مشروعیت  ھمان پروژه بوده کھ این بار نیز آقای محمد حنیف اتمربحیث رئیس 
بزرگان حکومت وحدت ملی روند و بدون مشورت با آراکین وشورای امنیت  بصورت یکجانبھ 

کھ در مناطق وزیر ستان شمالی و جنوبی از را  ازبک تبار ھاو  عرب ھاده جابجائی  صدھا خانوا



چند میلیون دالر پول نقد برای پرداختن ھزینھ  ھای جابجایی و در بدل سالھای سال بودوباش داشتند  
 . انتقال مھاجرین مسلح  درسر تاسر افغانستان متقبل گردید 

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

آقای محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی ریاست حکومت وحدت ملی افغانستان برای اینکھ بتواند این 
ین اقدام اش عبدالکریم متین روژه تازه قرار داد شده را با اطمینان و امانت بھ انجام برسانند در نخستپ

را بحیث والی پکتیکا معرفی نمودند کھ از ناخبریی و انگیزه تقرریی خود آگاھی نداشت در یک روز 
شورای امنیت ملی  را بھ توزیع  دوصد ھزار دالر  ، بھاری آقای عبدالکریم متین  والی پکتیکا دسر

 . برمل جابجا شده اند متھم ساخت  پول در میان خانواده ھای مھاجرین داعش کھ در ولسوالی

 ! با گروگان گیران مافیائی کثیف  محاسبھ ریاضی و معاملھ       
 https://www.youtube.com/watch?v=nebuLs9SR0g 

نتشر میگردد ناگھان اعالم کرد کھ دوتن کھ از کابل مشبکھ ھای تلویزیونی ھمین چند روز پیش بود کھ 
بنام ھای جنرال زیار مل و محمد رفیق دو تن از بزرگان قومی والیت زابل در خیمھ از جنراالن قومی 

نامھ ای از ګروه طالبان را بھ خانواده شھروند ربوده شده حضور یافت  ۳۱تحصن داد خواھی برای 
تحویل دادند در این نامھ کھ بھ تحسن پرداختھ بودند  ھای از ګروګانھای مظلومی کھ در این خیمھ بھ

تن از مسافرانی   ۳۱طالبان مسلح نیز مدعی گردیده اند کھ دستخط و امضای سران نوشتھ شتھ شده بود 
. کھ قبأل از سوی گروه داعش ربوده شده بودند اکنون در اختیار آنھا بوده  و ھمھ گروگانھا نیز زنده اند 

آقای زیارمل . طالبان نوشتھ شده بود درآن خواستاررھائی زندانیان خود شده بودند  نامھ ای کھ از سوی
متنفذ قومی والیت زابل گفتھ است کھ این گروه مسافر از دست داعش رھا شده و اکنون در دست انھا 

 ......میباشند 

 

 ادامھ دارد 


