
عنایت رادمرد       عطأهللا    

 

 از البالی یادداشت ها و نبشته های روزمره ام

 

 

 

 مدل سازی معادالت ساختاری وچند سطحی

 پژوهش چند متغیره کاربردی

چون از  ٬ ضوعاتمو سایر مسایل و طرحقبل از  باید شد که یادآور  سرآغاز سخندر نخست و بمثابه    

  معطوف باید  جدی  فراگیری از تجربه ها توجه  مدل وآن  به چگونگیبنأءاٌ  ٬صحبت درمیان است  مدل

قرار  مطرح بحث با اختصارسخنانی چند ولو مدل موردگردرنخواهد بود ا  بی مناسبتباره  دراین ۰گردد

 بما کمک   همچنان مدل  ۰است شده  گرفته   اندازه  به معنای  مودیوس  التینیمدل از ریشه  ۰دشو داده 

ٌ   نمی توانیم  پدیده هایی که درون و  متن   می کند تا به  مدل جزیی  ۰شویم  هدایت ٬را ببینیم  آنها مستقیما

 ۰کاربرد با شئ واقعی یکسان می باشد  بوده که از لحاظ گ بزر یک شییا بازسازی کوچکی از کوچک

تحلیل اطالعات  و یه زتج جمع آوری و کار و (تئوری) نظری طرح   میان  رابطه ٬یک کل بمثابه   مدل

  پدیده هایبعضی از یعنی خصوصیات ٬شامل نشانه ها وعالیم هستند مدل ها ٬اجتماعی علومدر ۰می باشد

 منعکس کننده واقعیت  ٬مدلبنابراین  ۰بیان می شودبا یکدیگرمنطقی از طریق مفاهیم منطبق بطورتجربی 

 روابط  ٬هدنمو  دارند٬ مجسم  جنبه های معینی از دنیای واقعی را که با مسأله تحت بررسی ارتباط  ٬بوده

توجه به  با  را  تجربی تئوری  آزمایش  امکان زمینه  سرانجامو  جنبه های مزبور را روشن عمده میان 

دنیای   بخش های بهتری از بعضی   درک ٬مدل  از آزمایش  پس ۰می نماید  فراهم  روابط این   مأهیت

از مفاهیم٬ فرضیه   متشکل  دستگاهی است مدل گفت که باید  به طور خالصه ۰می شود  حاصل واقعی 

 تسهیل  فرضیه ها را   آزمون  مورد نیاز برایانتخاب و جمع آوری اطالعات   کار که و شاخص ها  ها 

  واقعیت یک  می شود که ساخت های اساسی  ریاضی یا منطقی اطالق ٬مادی به مجموعه  دلم ۰می کند

مدلی  ٬مطلوب مدل  ۰می باشد   کارکردهایش ئه ارابه تبیین آن و قادر  ٬خود سطح  و درمی رساند  را 

 واقعیت   همانند درست  گرچه ا ٬باشد مورد نظر  پدیده عمده  اصلی و اجزای   تمام نمای  که آیینهاست 

ساده و مناسب در اختیار   آنها وسیله اصلی اجزأ و آثار ولی با نشان دادن روابط  نیست  مفصل و پیچیده

شباهت هاست نه  برخی  مدل تنها حاکی از وجود قیاس در داشت کهباید درنظرءا٬ٌ بنأ ۰تحلیلگر می باشد

محک آزمون  باید به کهفرضیه خاصی را مطرح می کند   خواص٬ مدل فقط خصایص و همسانی درهمه

تم سسی ۰است واقعیت هانمایشی از ٬مدلیک   ۰همه فرضیه های ممکن را دربر نمی گیرد اماشود   زده



٬ پیوسته رفتارهای بیرونی آنها با محیط  تعامل أ با همدیگر وهمچنان به علتدرونی اجز تعامل ها به دلیل

برای  تا  وامیدارد  را بدان صانپیچیدگی رفتارها٬ متخص گوناگونی و این ۰دارندیده ای پیچ گاهو مختلف 

  مدلی مورد نظر٬ از آن   هایو پارامترمتغیرها   یا پیشبینی  رفتار یک  سیستم٬ براساس درک و تشریح 

    ۰و انجام تغییراتی درآن٬ نتایج را بررسی کنندبه کارگیری با  وبسازند 

یا لحاظ کارکرد با آن شئ یا پدیده بزرگ است که از از یک شئی ء کوچک بازسازی شده ایجز ٬مدل    

و روابط  امور  جزئیات به تمام  دسترسی   بدینترتیب در شرایطی که امکان ۰یکسان است ٬واقعی  دیدهپ

سهل و آسان می کند و با برخورداری از امکان  مشکل٬ پرهزینه و وقت گیراست٬ مدل٬ آنها را پدیده ها 

    ۰تجزیه و تحلیل٬ پیشبینی نتایج را ممکن می نماید

متذکر گردید که  سیر حوادث و واقعات درکشورعزیز باید موضعگیری ها درباره   در مورد چگونگی   

در عرصه روند ایجاد واستقرار صلح  بسیاری ها درغرب چنین می پندارند که حصول نتیجه قابل پذیرش

مبنی بر موضوع گفت و   بیش نمی باشد٬ چه "طالب"ها نتوانسته اند اختالفات شان  درافغانستان٬ رویایی

انستان و ایاالت متحده در حکومت افغ بنأءا٬ٌ رهبری  ۰کنند  گو با ایاالت متحده و دولت افغانستان را حل

برنامه ریزی نموده که با موجودیت چنین وضعیت و بازتاب اوضاع و  جنگ طی سال آینده  مورد تداوم 

در افغانستان در دستور روز  نظامیان امریکایی ی ازحضور بیشتر تداوم  حاالت کنونی کشورما٬ مسأله 

  ۰ر می گیردکشورعزیزما قراداخلی قضایای بیرونی دست اندر کاران 

اندکی به پس منظر حوادث و وقایع نظر می افگنیم:      

 آغاز سده بیست و یکم    تداوم آن در بحبوبه ی طی نیمه دوم سده بیستم وحوادث  تکوین و وقوع ازپس     

 در اینمورد  ٬ببار آمد  منحصر بفردی  وضعیت بود٬  همراهنیز  فرودهاییدرکشورعزیزما که با فراز و 

قوای نظامی   یکی هم انجام اقدامات جمله  از قرار داد کهآن را مورد موشگافی همه جانبه پیآمدهای  باید

مقطع صورت   آناقداماتی که در و وضعیت متذکره٬ ما می باشدکشوربه رهبری ایاالت متحده در ائتالف

 ٬واقعیت امردر ۰گردیدافغانستان مبدل  بالکشیده مردم جرنتاریخ مملو از درد وفت٬ به نقطه عطفی درگر

یآمدهای آن  مورد پجنگ  تداوم  حاصل  نمود که  صحبت در   مادر کشورعزیز بیش از سی سال  اینک

 معضل کنونی و بمنظور تهیه   منطقیو  فصل عادالنه حل وبمنظور ۰می باشددردناک  و رنج آور بسی 

 منطبق با واقعیت های واقعی و  تحلیل ٬کشور مورد آینده  در قاطع  تصامیم  و اخذ پالن جامع و تدوین 

  ۰گیر باید انجام گیردواقعیت های قبلی توسط سایر جوانب در  نظرداشت با در موجود و

در برخی از نشرات خارجی سال های پسین در مورد منشأ و ماهیت " طالب"ها مسایلی انعکاس داده     

 ٬پاکستان -مرزی افغانستان  در مناطق ۱۹۸۴واقعیت می باشد که در آغاز سال   برگیرنده این شده و در

پس ازعودت قطعات ه و گردید گروهی از شبه نظامیان آغاز  توسط  حربی اقدامات و تحرکات نظامی و

  ۰نظامی شوروی از افغانستان به کشورشان٬ شدت بیشتری اختیار نمود

بسیج کننده و   بمثابه عامل  قوای نظامی شوروی  ر وموجودیتگر مسأله حضوواقعیت امراینست که ا   

خروج اردوی چهلم از  محرک تمامی فعالیت ها و تحرکات مخالفان مسلح محسوب می گردید٬ اما پس از

و و ضد و نقیض گویی ها وزد   متذکره٬ اختالفات فقدان عامل  نبود و وبه کشورشان   میهن ما اراضی 

بحران همچنان وبیش از مسلح در کشور آغاز و مخالفان   گروه های مختلفمیان   ای گسترده خوردهای 

  مصالحه موردرا در تمامی امید شان  سرویس های اطالعاتی ایاالت متحده و پاکستان ۰تشدید گردیدپیش 

اتخاذ گردید تا بر نیروی سومی )"طالب"ها(  تصمیم گروه های متذکره از دست داده تلقی نموده و میان   



۰بودند٬شرط بندی نمایند لط گردیدهاراضی کشور مس از اعظمیکه بر بخش   

برعالوه آنها٬  و افغانستانمل درملیت های شا افراد واشخاص"طالب"ها متشکل ازمجموع نیروه های     

صفوف نیزدر ٬۰۰۰ ایغورهای چین وپاکستانی ها٬ چیچینی ها٬ ازبک های ماورای دریای آمو تعدادی از

در  ۰"طالب"ها قرار گرفتندنیز در خدمت  سابق دولتی  سربازان و افسران  عده ای از ٬هم آمدهگرد آنها 

ملکی کشور   حداقل اهالی و مردمان شدند تا اعتماد  قادر ٬آنها با طرح شعارهای به ظاهر اسالمی ٬اوایل

وکنار بیش از هر زمان دیگر که کشت وزرع ک گان کشور با مشاهده این واقعیتاما باشند ٬را جلب نمایند

درحدود ) شده ومبالغ هنگفت وسعت حاصل نموده واراضی بیشتر و بیشتری باین منظور اختصاص داده 

اقدامات و فعالیت های  قاچاق مواد مخدر ٬ به منظور پیشبرد و انجام از فروش وبدست آمده  درصد( ۹۰

آب می رساند٬ از  را به نان و  ای آدمکشفگن و باندهتروریستی به مصرف رسیده و گروه های دهشت ا

شرایطی صورت گرفت که دیگر بسیار  مردم دراقدام و موضعگیری  "طالب"ها رو گردان شدند٬ اما این

  ۰دیر شده بود

فرماندهان کار  قوماندان ها و ٬به کشورما  مربوطامور   اظهارات کارشناسان و دست اندرکارانار قر   

ارتش پاکستان و همچنان  قوماندانی توپچی تدافعی نمبر  ۱۱۷و لوای  ۱۹۷لوای  ۹کشته مربوط به بخش 

قرار   و ویرانگرشان  تخریبکارانه فعالیت های  بمنظور انجام  "طالب"ها در خدمت  نیزآن کشور  ۶۲۵

بودند٬ رقم شده  گمارده   خدمت متذکره به   بخشدر پاکستانی که  نظامیان   مجموعی تعداد  ۰ندشد داده 

  پاکستان دینی  مدرسه های   طلبه های  از سهمگیری همچنان ۰می دادند  تشکیل  نفر را ۱۷۰۰ -۱۵۰۰

 سرحدیو مناطق  را توسط "طالب"ها در اراضی  آنها فعالیت های نظامینشر رسید٬   نیز گزارشاتی به

شده  در سرزمین  پاکستان٬   تعیین در مراکز قبالٌ   و با شستشوی  مغزی  فرا گرفته پاکستان  -افغانستان

  این ٬می شدند  فرستاده  به افغانستان  بیدفاع  ملکی  غرض  انجام  فعالیت های تخریبی و کشتار مردمان

تشدد  تن از ۸۰۰حدود  در ۰دمی گیر  کشور قربانی  ملکی و از مردمان   داشته  ادامه  پروسه  همچنان

و  قوماندانی ابوبه اسامه بن الدن تحت  هب مربوط گروه های ازتن  ۵۰۰تعداد   بهو  "سپاه صحابه"طلبان 

جمعه نمنگانی از جنبش اسالمی   همچنان جنگجویان ۰ورزیدند  نیز در عملیات متذکره سهم  عبدالباروخ

 مجرمان   به سال و به سادگی٬ ورود سال   گردید که متذکر باید  ۰صفوف آنها پیوستند ازبکستان نیز به 

جمع افراد متذکره٬ در ٬تداوم حاصل نمود٬ دراین پروسه  افغانستان یبه اراضکشور  سرحدات  از خارج

وارد نیز و کشور چین  چیچینکشورهای عربی٬ ازفیلیپین٬ اندونیزیا٬ بعضی از جنایتکارانی از کشورهای

ه مخفیگا  پکتیا و بامیان ٬ندین سال در والیت های کندهارطی مدت زمان چ ٬در نتیجه ۰ کشورما گردیدند

اعمار برایشان   نیز  جنگی و مهمات   سالح نگهداری بمنظورزمینی زیرو ساختمان های  و تأسیساتها 

   ۰گردید

عبور پایپ لین  نفت و گاز کشورهای  آسیای  مرکزی  از افغانستان و  گردید که با طرح  یادآور باید    

و بصورت کلی   به "طالب"ها دیگرعالقمندی   بیش از هرزمان سبب گردید تا   جنوب آسیابه   آن انتقال

از شرکت ها و   مطبوعاتی٬ بعضی  گزارشدهی های قرار اطالعات و ۰یابد  افزایش  تمایل به افغانستان

حاکمیت های سیاسی کشورهای پنی های نفتی سعودی به دولت ها و٬ بریتانیایی و کمکمپنی های امریکایی

ترکمنستان و  گاز   انتقال وضعیت امنیتی٬ زمینه   گردانیدن  و مساعد تا با ایجاد   نمودند  مراجعه شان 

 حکومت ۰هندوستان مهیأ نمایندبه کراچی وراامتداد آن  ازآن طریقمزارشریف وبه هرات وازبکستان را 

متذکره کمک   مسأله  سازماندهی و سیاسی سپردند تا در بخش های   نیز وعده  یادشده   های کشورهای



نمودند تا   گاز پیشنهاد کمپنی های نفت وبدینمنظور٬ ۰قرار دهند ها و معاونت های الزمی را در دسترس

تا مناطق   نموده  قرار داده٬ آنها را تجهیز و تسلیح  موجود٬ "طالب"ها را تحت کنترول مطابق امکانات 

  ۰از اراضی افغانستان را تحت کنترول درآورده و ساحه حاکمیت شان را وسعت بخشندبیشتری 

گرفت؟ با وجود  بخود   صورت عملی و چگونگی عملکرد آنان بر چه منوالی نحوه مبارزه "طالب"ها    

 ورد و مقابلهخگردیدند٬ هیچکسی نمی تواند از جنگ و بر آنکه٬ آنها بر بیشترین بخش های کشور مسلط 

عدم موفقیت از ٬در مقابل بعمل آورد٬ نمیتوان از پیروزی گروهی و علیه آنها حتی تذکری هم   قابل توجه

ٌ "طالب"ها  ۰بمیان آورد  دیگر سخنی  گروه  شان تداوم  یبه تالش ها  آوردگاه های دوگانه ای  در  عمدتا

ٌ  و مذهبی٬ این اوالٌ  بخشیدند: نفوذ ایدئولوژیک  استخدام قوماندان های قبلی که برعلیه وبکارگیری  هم ثانیا

جریان عملیات  در متذکره  روش های  گمان می کنم  ۰بودند مسلحانه  جنگ و مبارزه   همدیگر مشغول

  ۰ایاالت متحده در افغانستان نیز بطور گسترده ای بکار گرفته می شود

 ٬توسط ایاالت متحده  دخالت در امور داخلی افغانستان  واقعیت قابل تذکر می باشد که زمانی اصالٌ از    

اثرپیترشوتیسره  ٬اما دراین اواخر ۰انکار بعمل می آمد  دیگر٬ بصورت قطعایران وکشورهای  ٬پاکستان

متذکره بصورت قابل توجهی از اسناد  "پیروزی" اقبال چاپ یافت٬ دراثرتاریخدان امریکایی تحت عنوان 

و استخباراتی   اطالعاتی  و خدمات دیپلومات ها   تداخل که درکل٬ بازگوی  مده تذکر بعمل آ و مدارکی 

 بمنظور  طبل همیشگی "اشغال افغانستان توسط اتحاد شوروی"  کوبیدن مسأله  متذکره ودر  ایاالت متحده

حاکمیت  مسلح  مخالفان  به مجاهدین و کلیه  االت متحده سخاوتمندانه ای  پوشش کمک ها و معاونت های

  ۰محسوب می گردد سیاسی و قانونی در افغانستان

شخصیت ٬ برخی از "۰برای شوروی مبدل گردد "افغانستان باید به ویتنام دیگری آنها معتقد بودند که     

می نمودند  پافشاری مبنی براین امر مواضع شاندولتی ایاالت متحده وپاکستان درچهره های رسمی وها و

نمودند٬ بدسترس مجاهدین   شان عودتکشوردوی چهلم که از افغانستان به ارباقیمانده  ومهمات  که سالح

میل ستنگر  ۱۲۰۰یند که لب هم نمی گشا  موضوع  این رفته وازطفره  امراما از واقعیت  ٬قرار داده شد

  ۰نداشتند خویش سالح ستنگر تشکیلدر نظامی شوروی که   شد؟ قطعات کجادرافغانستان ازامریکایی 

ثور  –گروه های وسیعی از مجاهدین را که طی ماه های حمل پیآمدهای تهاجم انعکاس  ٬در این مقطع    

استخباراتی از موجودیت   منابع  همچنان ۰گرفت٬ نباید فراموش نمودصورت   در جالل آباد ۱۳۶۸سال 

پاکستان ایاالت متحده واستخبارات  خدمتکه  بصورت  بالقید و شرط در متذکره در شهر اسامه بن الدن 

که اسامه بن الدن   نوشت روزنامه های عربی زبان  یکی از جمله   اینمورد در ۰خبر دادند ٬قرار داشت

بمنظور تبدیل جالل آباد  به مرکز فرماندهی مخالفان  پولی  هنگفت متذکره  با  مقادیر طی ماه حوت سال

ات تخریبی ا به سازماندهی و اجرای فعالیت ها و اقدام٬ وارد آن شهرگردید تا ازآنجدولت افغانستانمسلح 

و سبب سازآن گردیده  به تجربه تلخی  برایش مبدل  ٬اما کنش هایی در مورد یادشده ٬اش  مبادرت ورزد

    ۰گردید تا تروریست ها را در مقابل همدیگر قرار دهد

بمثابه  برخی هم با یادآوری ازگذشته ها چنین می پندارند که جنگ کنونی در افغانستان٬ بنحوی از انحأ   

ایاالت آنرا   یک طرف   می گردد که  مرحله "جنگ داخلی ایاالت متحده در افغانستان" محسوبنخستین 

  ۰دنیل می دهمتحده و طرف دیگر آنرا "طالب"ها که دست پرورده "القاعده" می باشند٬ تشک

بشری   جامعه ٬سپتامبر در ایاالت متحده پس از انجام اقدامات تروریستی )هیوالی تروریستی( یازدهم    

حمالت  یازدهم  سپتامبر را  تقبیح  ٬همه  بصورت  یک کل ٬جهان  کشورهای  مسلمان رهبران  بشمول 



بصورت  ووسیع کلمه   بمفهوم ریسم که ترودیدند گرمعطرف  همه به این واقعیت ٬درعین زمان ۰نمودند

ان  کرده هایشبهانه هایی از این قبیل٬ اعمال وند با ن٬ نمی توا یک کل و تروریست ها بمفهوم  محدود کلمه

   ۰دنرا توجیه نمای

تروریست های تجمع گترین مرکزکشورما به بزر ٬قابل یادآوری می باشد که در اوایل سده بیست و یکم   

و امنیت  نظم  اضمحالل  در صدد زمینه سازی  نه تنها ٬آنهابنیادگرأ مبدل گردید جنگجویان  بین المللی و

سیاسی کشورهای شرق  -بی ثباتی نظامی پی  در به عصر حجر٬ بلکه داخلی افغانستان وپرتاب کشورما 

سرزمین   بمثابه  پاکستان را که گردد که آنها حتی خاطر نشان می  ۰میانه وآسیای مرکزی نیز می باشند

د٬ نیز با تهدیدات و نمحسوب می گردبمثابه تروریست پروران  که را تروریست خیز و رهبران آن کشور

می نماید تا بمنظور نابودی   حکم بسیاری از کشورها   بنأءا٬ٌ منافع و مصالح ۰نموده اند  خطراتی مواجه

  ۰باهم متحد گردندخطر موجود 

نظامی ایکه   با قدرت اینکه یکی هم  جمله  ٬ ازدیرمی گمورد  مطرح بحث  قرار این  در مسایلی که    

می نمودند٬ چسان و چطور با  دریافت  با کمک ها و معاونت هاییکه  و  گردیده  وارد صحنه  "طالب"ها

 شکست و عدم موفقیت مواجه گردیدند؟ 

یک کل در انزوای  بصورت  "طالب"ها نخست  :می شود که پنداشته  قابل تذکار چند مورد در اینباره    

و نظامی   اقتصادی٬ مالی معاونت های   دریافت  از امکانات   قطع و بصورت   قرار گرفته  بین المللی

در حالت اختفأ بسر می بردند( محروم   پاکستان که سازمان های اسالمی  )به استثنای بعضی از حلقات و

"القاعده" بحث کلی تروریستی  ٬بین المللی  جامعه  بصورت یک کل از جانب ودر واقعیت امر ۰گردیدند

بسیاری از   موافق حاکمیت شان٬ پشتیبانی و نظر اولیه   شامل حال آنها نیز گردید٬ "طالب"ها در مراحل

 فرتن  مورد وسطایی شان٬  قرون  تاریک اندیشی های  داشتند٬ اما با خود  اهالی و باشندگان کشور را با

   ۰قرارگرفتندبا عالقمندی از ورود آنها استقبال نموده بودند٬  زمانیکه  کشور  اهالی

اسماعیل خان به واشخاص مربوط برادران ازبک ما وهمچنان افراد ٬موطنان تاجیکمورد دوم اینکه ه   

علیه  ٬داشتندبا سالح و مهماتی که در اختیار  ٬درمجموع وهمه بصورت یک کلدر هرات و اتحاد شمال 

با امریکایی ها  مساعی قوت های نظامی اتحاد شمال  بخصوص اشتراک  ۰"طالب"ها صف آرایی نمودند

این  در ۰گردیدموثر واقع   مطروحه امر مبارزه در ٬ها و نیروه های نظامی ترکیه()و قسماٌ با بریتانیایی 

ناتوانی آنها دردفاع ازشهر  ۰می رسید بزرگ و کالن ازتوان "طالب"ها بعید بنظر  تداوم نبردهای ٬موقع

خویش٬ آنها اهالی و  گیرانه سخت   با اقدامات ٬چه ٬بسیاری از شهرهای دیگر عمالٌ باثبات رسید کابل و

عده یی  ٬مناطق جنوبی کشوردر ۰باشندگان شهرها٬ والیت ها و قصبه های کشور را از خود رانده بودند

از "طالب"ها  تقاضا  نمودند تا محالت در والیت های پکتیا و پکتیکا   ښتون از جملهپ  قبایل  گاناز بزر

  ۰ومناطق شان را ترک گویند

ظریف واما   زمانی بگفته بسیاری ها درالیه های دراین مقطع موجود  گردید که وضعیت متذکر باید     

را  ها تیععقای از این ویک ۰شود مورد مطالعه و بررسی قرار داده   شورعزیز بایدکپیچیده ای از وقایع 

  به زودترین  که چسان "طالب"ها نشده   تا کنون وضاحت داده وضوع م  نمی توان برشمرد که ای  چنین

افراد همراه با سالح  و"بصورت غیر منتظره" تعداد وسیعی از  را ترک گفته  شهر کابل فرصت  ممکن 

 ها و مهمات شان را از طریق مسیرهای ننگرهار و کندهار به خارج از کشور انتقال دادند؟ 



امکانات استفاده از وجود دسترسی به  امریکایی ها بامی گردد که  مسأله به چه نحوه ایی توضیح این     

و هندادی٬ آنها را  مورد  هدف  قرار می و حربپیشرفته نظا  وسایل موجودیت فضایی و امکانات اقمارو   

نیروه های آنها باشند؟ ممکن در مورد  بصورت بسیار ساده و خونسردانه نظاره گر چنین تخلیه و خروج 

۰اغراق صورت می گیردامکانات تجسسی و کشفی استخبارات ایاالت متحده   

زد بند های ناشی از وضعیتی  که شاید چنین و آن این دیدگرمتذکر باید ین باره در مورد دیگری را نیز   

م و دورازچش مشخص و معین و  امتیازاتی برای نیروه های تحفه ها و  سری ومخفی و ارائه ٬پشت پرده

چنانچه یکی از هموطنان  ۰ضد تروریستی٬ صورت گرفته باشد مبارزه تیررس سایر شرکت کنندگان امر

کابل وجود خارجی اصالٌ "طالبی" درویی گاظهار داشت که "طالب"ها چنین و فرارمحل ترک از ما پس  

   ۰نداشت

باید متذکرگردید که کنون دیگررسالت  با جمعبندی مطالب وموضوعات گفته آمده و بمثابه حسن اختتام    

نظامی ایاالت متحده و  جابجایی قوت های ورود و   جاده صاف کن مأموریت "طالب"ها بمثابه عوامل  و

می شود٬  پنداشته  خویش نزدیک گردیده و موثریت عملکرد های آنان ختم شده  به پایان  درکشورما ناتو

  نظامی  شده٬ پایگاه های ما تأمین   سرزمیندر و شرکایش   ایاالت متحده غیرملموس  حضور ملموس و

عوامل   پرتاب سکوی   میهن عزیزما بمثابه استفاده از  امکانات گردیده٬ اراضی کشورما ایجاد در   آنها

برایشان میسر  نفوذی وایجاد زمینه های رخنه در کشورهای آسیای مرکزی و ایجاد دردسر برای روسیه 

ذخایر سرشار طبیعی  و بهره برداری از منابع و بمنظور استفاده   جهان سرمایه  غولهای گردیده٬ منافع 

جغرافیایی  حساس  موقعیت  و بکارگیری از استفاده  ٬نهایت در و ٬۰۰۰  تأمینسراسر کشور موجود در

هم داده و  بدست   دست همه ی این عوامل و فاکتورها ۰گردید و مهیأ برایشان میسر نیز افغانستان عزیز

 بمنظور نایل   متخاصم  بشدت  نیروه های  گاهبه آورد  مبدل  مرز و بوم ما را  کوهپایه های  دشت ها و

برادر کشی افغان توسط افغان گر هرانظ با خونسردی  خودنموده و   شوم و نابکارشان  گردیدن به اهداف

  میهن عزیزما  بستن افغان توسط افغان و ویرانی کشتن وبیگانگان بوده و ازبخاطر منافع و مصالح  آنهم 

۰می دهند نعره های فتح و ظفر سر و  نموده  شادمانی  

هیچگاهی  ٬و سربلند  شگوفان ٬یکپارچه مستقل٬ ٬واحد  افغانستان  موجودیت  که نمود  فراموش نباید    

 افغانستان عینیوموجودیت  از واقعیت و نبوده پذیرش   بین المللی اش قابل  وحامیان ارتجاع منطقه برای

مستولی می   آنها٬ تب  مرگ آوری  بر)پاکستان( منطقه  کنار ژاندارمدر حاکمیت ملی   و صاحب مقتدر

  ۰گردد

   

       ۲۰۱۶یازدهم ماه اکتوبر سال      

             

   

      

    

 
   


