
 !هردونده یابنده نیست                           

 !دوکلمه حرف حساب                           

 

 :پیوسته به گذشته فصل دوم قسمت یازدهم 
و گروهی از آنها که نه وشعارهای هللا اکبرسرمیدادند  که عده ای صف بسته بودند درست همان زمانی

ها را از غالف کشیدند وبه نمائیش شمشیرمفهوم شهادت را میدانیستند  نه هم قهرمانی را میشناختند و

نیست که ادهیچکسی ن !!،را ادآ کنند  و قهرمانان معرکه وجهاد  شهدای وطنتا حق  خشونت خواستند 

چه نسبتی با مجاهدان ضد  فاجعه امروزی ماجراجوی و شاکران این قُمه بدستان و زنگیان مست 

بیش از هرزمان دیگری غرقه افغانستان  زمینسراکنون که  ویا ؟ داشتند استعمار و ارتش سرخ 

و   عمومی ینیاز به نوع بیداریافغانستان  ی ساکن در جغرافیایاز افغانها ی و فرد فرد  درخون است 

ها بر نه تن را که اعتیاد برمصرف از تا جراثیم مهلکییم مند نیاز سخت داریم وپاالئیش وجدانی 

این  و بالنده اینسل جوان  خودآگاهی عقالنی ما حمله آور شده بلکه فرهنگ و تمدن باستانی کشور

و فاجعه دارای چه بحران از برای بیرون رفت چگونه می اندیشند و نشانه گرفته است را نیز سرزمین 

 نسخه ای اند ؟ 

 
 بروال همیشه و چشم بسته عادت دارند که هم  ها  برخی، میدان نبرد و کشمکش این آنسوی در  

سیأ سی که میت خواهانه برخاسته از یک نگاه متحجرانه شبه جهادی و شبه قومی با چاشنی فاشیسم تماو

اند بی آنکه بدانند قهرمان چه نوع کلیمه است و « نقل مطابق اصل  » مجعول و مجهول  سوابقدارای 
که گویا در قانون اساسی افغانستان از فالن  معیوب  باید اطالق گردد با این استدالل اشخاصی با چه 
شعار مرده باد و زنده  وقتی ذکری نه شده است چرا آنرا قهرمان ملی مینامند ؟فرماندهی فالن  کسی و

 . باد سرمیدهند 
http://www.dailymotion.com/video/x608qsz 

که   آنکشور شهروندان یکی از  آلمان  کشور پهناور برهیتلرادولف زمان حاکمیت میگویند در 
 شعار می داد کهدست می کشید مشغول ساندویچ خوردن بود و درعین حال بر بروتهای درازش نیز 

بود از این  وی نیز مشغول ساندویچ خوردن  و قتی کسی که در کنارش نشسته! زنده باد جنگ 
که شعار جنگ را میداد پرسید که چرا و با چه کسی می خواهی بجنگی ؟ گفت برای نجات شهروند 

 . !!! سم نژاد شان آلوده شود پنج میلیون جرمن نژادی که در امریکا به سرمیبرند و می تر

http://www.dailymotion.com/video/x608qsz


 
           !! م ، یم و به آلمان برگردانیو آنها را نجات دهمردم را بسیج کنم این است که می خواهم 

 اسیر چه تبلیغاتی نموده اند ؟مصاب با چه ویروسی ساخته واستعمار امروزی  ما را !عزیزان بینید ب
http://www.dailymotion.com/video/x608tb7 

ما را  نوین استعمارف استراتیژیک ا هداکدامین  و پنهان ساختن تحقق  وبرایسوال اینجاست که چرا  
که براه انداختن چنین جنگهای  چه کسی نه میداند اما . جنگ های زرگری نموده اند اسیر این 
مسیرتعیین  در از یک رسالت بزرگ تاریخی است کهافکار عامه  بخاطر انحراف  مصنوعی

به کمک راه بلدان  را مؤلفه های چون استقالل و عدالت   چون افغانستانسرنوشت کشورفقیری 
نفع به  وفریب دروغرا به اقتصادی لبرال  بازار آزادنظام مافیائی  اصوأل که  یان تبارافغ مخلص

 . بشریت بویژه مردم فقیر افغانستان اعالم میدارند 

 
جنگهای زرگری اند که در عملیه سرعت  چنین  ایجاداین نوع اغفال مل موثر عوا از یکیبدون شک 

از اینکه نه می . و هویت ملتها نقش بسزای دارند بخشیدن به عملیه فراموشی در حوزه سرنوشت 
در جوامع عقب  بر اکثریت توده های فقیر  استعمار ثرتاکتیک های مؤخواهم به دلیل شناختی که از

 این بحث را ادامه دهم امروزی داریم مانده 
 . لهذا براین بیان مجمل اکتفأ می گردد 

http://www.dailymotion.com/video/x5ycqgj 

 

 !ترومپ  دونالد جنگ وصلح در استراتیژیی جدید     

 !حرف حساب دوکلیمه                   
بحث ما چنانچه آگاهی دارید و ما نیز قبأل در این باره توجه شما را معطوف داشته ایم هرچند این 

ارعایت کمال و بحات وازباب توضیح واضاجبارأ ولی پرت میکند  از گفتمان اصلی خود مان  راهم

سال تجارب و اندوخته چهل  محصول و اینکه این استراتیژیی را نقشه راه اختصار عرض میکنم از

http://www.dailymotion.com/video/x608tb7
http://www.dailymotion.com/video/x5ycqgj


از بدو تأسیس پاکستان مرکزثقل کشور افغانستان با توجه به مؤقیعت جیوپالتیک که میدانند  های 

 بسیاری تغییرات و تحوالت بود ،
http://www.dailymotion.com/video/x5ycror 

سفید تشکر  واز سوی دیگرآخیرأ جناب دمحم اشرف غنی رئیس حکومت وحدت ملی افغانستان از کاخ 

استراتیژیی اعالم  دررا حضرت  آن ای از هفتادو پنج فیصد نظرات داهیانهکه ای بعمل آورده اند ویژه 

مورد نظر جناب دمحم نظریات و پیشنهادات این هرچند معلوم نیست که . جدید مورد قبول دانسته اند 

 چه بوده اند ؟ اشرف خان غنی 
https://www.youtube.com/watch?v=zVVg6cwqYoU&ab_channel=RealIslam 

مستقیم ویاهم در محیط فرهنگی دیار هجرت شاهد چند سال نا قابلی ما که برعالوه سپری کردن 

ن و مهاجرین ساکن در پاکستان مجاهدی بروایت اسناد و مدارک ثقه ای که در رابطه به تجهیز و تمویل 

بین مطبوعات و  پاکستاناز سوی مطبوعات  اخباروگزارشهای آن وجود داشت و بصورت غیر مستقیم 

 به این حقیقت پی برده بودیم که استفاده از سرزمینالمللی منتشرمیشدند مورد مطالعه قرار میدادیم 

کشورهای خارجی منجمله ایاالت  دراختیارمورد نظر ارتش آنکشور  ویژه ای  پاکستان تحت شرائط

ط کمک ویکی از مهمترین شر. قرار داده شده بود متحده امریکا برای جنگ با ارتش سرخ شوروی 

یم با با مجاهدین این بود که کشورهای خارجی حق نداشتند تا بصورت مستقکشور های خارجی 

 . مجاهدین و حتی پناهنده گان افغان در خاک پاکستان کمک و مساعدت نمایند 

 
 
 

 
 

http://www.dailymotion.com/video/x5ycror
https://www.youtube.com/watch?v=zVVg6cwqYoU&ab_channel=RealIslam

