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 :پيوسته بگذشته قسمت يکصدو هفدهم 
ولی از يکنفرکه آرام طياره ای که درحال سقوط بود وهمه مسافران در اضطراب افتاده بودند  ميگويند

توچرانگران نيستی ؟ آن مرد به خونسردی جواب داد مگر طياره ! آقا : در جايش نشسته بود پرسيدند 
 مال پدرم است که از سقوط آن نگران باشم ؟

 
آنچه ارجمند را ازگان خواننده هايم يادداشت هر يکی از در سعی نموده ام تا ازچندی است که هرچند  

مطرح است معطوف چه بايد کرد ؟ " بنام  عمليه ایپاسخ دربرابربه عنوان نخستين و مهمترين که 
 گرانقيمت  تماسهای با اس ها ی تلفنی و ارتباطات الکترونيکی عزيزان گرانقدری کهبدارم اما از تم

ابتدأ بايد بنأ و آنچه را که ازاين قلم طراوش می يابند استقبال مينمايند ، شان بر اين حقير منت ميگذارند 
پاسخ ارائيه به يکا يکی از آن بزرگواران بنابر مشغله های زندگی اگر نتوانيسته ام ض برسانم که به عر
اما هرگاهی که شانس ياری نموده و فرصت استفاده از . مراتب عذر خواهی ام را بپذيرند کنم 

فرمائيشات تلفنی و ياهم بصورت نوشتاری برايم فراهم شده يک پيام مشترک از آن همه محبت های 
پاسخ اين مقدور لاکنون خود را مؤظف ميدانم که حتی است ؟ عزيزان گرانقدر دريافته ام که راه حل چي

اما آنچه . پاسخ گويم خطور ميکند نسل  اين از فرد فردی ما را که در ذهن و تاريخ سوال عمده جامعه 
؟ س است ـــدام جنــيد حل بحران ما از کـــکلاساسی است اين است که بايد دريابيم که دراين زمينه بسيار

و وارثان مقتدر تاريخ و تمدن روشنفکران گروهی از انسان های که خودرا از تبار عنوان ما به  و
کشور ما  تاريخی  پيرامون هستی و بقای کهی  حوادث کنونی شعله های ،ار ساله ميدانيم باستانی پنجهز

لهذا باز هم به نظر ميرسد و نه ميتوانم از اين از کدامين زاويه می نگريم ؟ فراگرفته است را افغانستان 
کامأل علمی و توحيدی نگرش  يک  حوادث تاريخی بربنيادازمن که شناخت چشم بپوشانم اعتقاد و باور

پايه  در تمامی حوزه های حيات  واقعی عدالتو آزادی – انسان مؤلفه های حرمت به  استواراست که
  شبه طراوش ذهن بيمار نقشه راهی که باطبيعی است که نه تنها  امأل کازد بنأ های مستحکم آنرا می س

نظام کنونی نيز گترين حاميان ربزو نوع نگرش  هارداشتب مخالفم بلکه با بوده است  مافيائیروشنفکران 



ها آورده اند بيش از هر نيروی غنيمت تقسيم  ميدان به و مقاؤمت را  جهادتالشهای چندين ساله که 
با اين جماعت که ضلع مذهبی نظام کنونی را دردست  البته بايد گفت که فاصله ام. فاصله دارم ديگری 

خليجی ی اش به تاريختکامل انسان و  –خدا  –دارند به دليل برداشت غلط آنها از مفاهيمی چون توحيد 
چپ با نيروهای  علم جحيت قائل شدن به عقل و اره مبدل شده است که مرا ظاهرأ با وجه مشترکی که ب

وفقدان عدالت اجتماعی و  برابری نا وجود زيرا. جلوه ميدهد دارم نزديکتر شامل در نظام مافيائی 
مجاهد به آن دست وگريبان است با تأسف و درد که افغانستان يکی از عمده مسائلی است  اقتصادی 

لع مذهبی نظام کنونی را محکم گرفته اند فرآيند بی عدالتی را يک امر الهی ميدانند و با نمايانی که ض
 :ميفرمائيد که مسخ آيه های از قرآن پاک 

https://www.youtube.com/watch?v=GtabzPB9Y7Y 

  عملی و ذهنی فعاليت و انديشيدن نوع در بايد را استحاله چنين سررشته و آغازين ء نقطهاين قلم به باور
 را افغنستان بر حاکم مافيائی سيستم اصلی ستون که کرد جستجو ای حقوقی و حقيقی رجال تمامی
 . ميهن عزيز افغانستان تغذيه ميشوند الغر وجود  ازو از سه دهه بدينسو .  ميدهند تشکيل

https://www.youtube.com/watch?v=2XG13SzDLuU 

سرنوشت چگونه  اين مريد سينه چاک استخباراتی اين حضرت آقا حنيف خان اتمر! می بينيد عزيزان 
کسانی  مسؤليت  عقب کشورهای بزرگ می بندد ؟ البته در اين ميانبرای هميشه را  مجروح ما  ميهن

آنچه که آقای زيرا  نبايد ناديده گرفت نشانده شده اند بر کرسی های نمائنده گان مردم افغانستان  کهنيز
ميفرما يند از وظائف اصلی پارلمان يک غنی دمحم اشرف رئيس داعشی امنيتی دمحم حنيف اتمر مشاور

در باره ستان ــقانون اساسی افغان ودم ــماده ن برويتزيرا کشور منجمله افغانستان محسوب ميشود 
از وظائف اصلی "  تصويب بودجهء دولتی واجازه اخذ يا اعطای قرضه؛ " ی ـــعنــخص يـــورد مشــم

 .يشود ـــپنداشته مپارلمان افغانستان 

 
پاشی شده اند  دالرجامعه اقشار و اکثرمانند ديگرنيز پارلمان افغانستان  اما از اينکه اين وکالی محترم 

محترم دربرابر اين اظهارات آقای دمحم حنيف اتمر پِلک نزد و نه گفت که آقای ی وکال هيچيکی ازچشم 
 پاسداری و دفاع چه کسی گفته اند که ما به عنوان يک ملت داری حقوق اساسی برای ! حنيف خان اتمر 

يل پارلمان وظيفه و رسالت يک وکاصأل  يا هم ميهن هر روز به دوازده مليون دالر نياز داريم ؟ واز 
می يابد ؟ نمائنده گی ميکنند حضور افغانستان  واليت  ۳۴اعضای پارلمان که ازچيست که درجمع سائر

اما واقيعت اين است که آقای دمحم حنيف خان اتمر عصای دست شبکه های استخباراتی است که به 
آخيرأ در حوادثی است که انتقال داعش و  اصلی  گواهی بلند رتبه ترين مقامات پارلمانی خود عامل

قدير در يک ظاهر لچه آقای حاجی عبداچنان درگيری های گرديده است موجب  با پاکستان  مرز طورخم
در واليت ننگرهار  و  گوی تلويزيونی با شبکه تلويزيونی شمشاد در باره حوادث جنگ با داعشگفت

 :اينگونه اظهار داشتند  قرارداد امنيتی با شبکه های استخباراتی پاکستان 
https://www.youtube.com/watch?v=oV3Bz2ReRuo 
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تعليم  موفق وجاسوس که وی بحيث  تاد آنگاه سرزبانها افحنيف خان اتمر سودای ننگين حکايت اما 
که نه گرفت قرار »!!حق وعدالت « رأس گروه مافيائی بنام و وزير بازنشسته مصلحتی نخست در يافته

 "کعبه "خانه خدا  زائرانازسی  "سيأ " قافله سپس يک داشتند نه هم بر مؤلفه عدالت باوردند وحق بو
 MI6حد اصلی دولت فخيمه انگليس و سازمان استخباراتی معروف آن عربستان متبه دربار پادشاه را 

 .غسل تعميد دهند عربستان رياست امنيت " من وسلوای " افله را با خوردن تا اعضای اين ق رساند

 
باتی با استفاده از موفقيت پروژه انتخا را  دمحم اشرف غنی احمدزیمقامات امنيتی عربستان سعودی نيز 

گود انتخاباتی ساخت طبيعی است که بايد چندين ميليون دالری وارد  ابپاکستان نوازشريف در  دمحم
شاهانه ملک فهد فرمانروای عربستان همزمان ازحمايت های انتخاباتی دمحم نوازشريف که به اثر التفات 

انتخابات  ميدان غنی احمدزی مهره ای که تازه به به سود دمحم اشرف بود  در پاکستان تعيين شده
 بهره مند می بود ،افغانستان  داخل شده است 

https://www.youtube.com/watch?v=53bjfj4cKis 

از زندان باگرام همراه با دوتن برادر حکيم هللا محسود  هللا محسود  لطيف  وقتی ن موضوع چنانچه اي 
پاکستان گرديد دکتر مسعود شاهد يکی از بزرگترين تحليل گران نظامی از رفقايش تحويل مقامات 

تان برای تحويل پاکستان ضمن تمجيد و اقدام حکومت کابل با صراحت اعالم داشت که کمک افغانس
دهی لطيف هللا محسود برادر حکيم هللا محسود رهبر تحريک ملغی اعالم شده طالبان پاکستان سلسله 

را  آن ویئياجرازمينه ی احمدزی نبرای پيروزی انتخاباتی اشرف غهمان کمک های بوده که پاکستان 
فراهم ساخته بود و در ايام انتخاباتی که آقای اشرف غنی احمدزی بحيث کانديد رياست جمهوری در آن 

 . تحرکات نظامی قيودات وضع گرديد ه بود هرگونه بر انتخابات حضور داشت 
 

 
 اين مبحث را بصورت فوق العاده در آئنده پيگيری خواهم ساخت اگرزندگی وفأکرد انشأهللا  :يادداشت 
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