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 دیپوی سالح و مهمات حملۀ هوایی بر
 

ه ب و تحویل داری جنگ ساالر ۀبر دیپوی اسلح را منابع داخلی و خارجی خبر بمباردمان هوایی قوت های امریکایی

و جمعیت اسالمی در والیت پروان و عکس العمل محافظین منافع  جمعیت اسالمی( متقاعدقوماندان ) جان احمد نام

 به نشر سپردند. مجاهدین  حفظ عزت، کرامت و اقتدارزیر شعار  گروه بر سر اقتدار شورای نظار را
 

 

 ، قانونو تبصره های پرده بردار از تداوم فرهنگ خود سریبی نهایت واقع بینانه  و ،تحلیل های مستند ،مقاالت

پیرامون این حادثه و  شرکای کرزی(میراث حکومت شرکت سهامی مفسدین و )  شکنی، منم گویی و زور آزمایی

ن افغاوزین  لمون و داکتر صاحب هاشمیان زینت بخش پورتاأزاق م،  رمحترم حمید انوری اننابجتوسط  عواقب آن

 جرمن آنالین گردید.
 

شورش کبرای هر افغان نگران به آیندۀ رئیس جمهور  هم سویۀحیث ه عبدهللا بداکتر عبدهللا  ۀبخردانناموقف بی نهایت 

راه حق است که از قلۀ بلند واقعیت شتاب زدۀ  منادیبه منزلۀ فریاد صبحگاهان بوده و  آوردهنده و تعجب  سخت تکان

 یتبه موجود بیدار ساخته از خواب سنگین بی پروایی، خوش باوری، بی تفاوتی را غافلمردم  و ها صدا بر می آورد

مفسدین، رهزنان، قاچاق  این وطن به دست های خون آلودزمام  بس بزرگ و نهانی برای بر گشتاندن ۀیک توطئ

در طرح و تدوین این دسائس دستان می گوید که  باخبر می سازد و مستند بران، چپاولگران، متجاوزین ناموس مردم

برای جنگ ساالران کهنه کار و نشسته در کمین  و  ان، قانون شکنکامه ها، زور مندان ، خود متمردینپس پردۀ 

 .است شامل دیگری آشوب تباه کنایجاد تیاری 

چنین دیپوی سالح و  داشتنکسی از رئیس اجرائیه سؤال نکرد که این شخص به اساس مندرجات کدام قانون حق 

 مهمات را دارد؟ 
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شورای نظار نمی بود در والیت پکتیا، پکتیکا، خوست،  عضو واسالمی جمعیت  اگر یک قوماندان اسبق جهادی از

در  وی می رفت ۀنو اشرف غنی برای تسلیت به خاملۀ هوایی قرار می گرفت حار و یا هلمند مورد هننگرهار، قند

   ؟ندچه عکس العمل نشان می داد، آقای نور و محقق رئیس اجرائیه آن صورت

و امثالهم حق داشتن  جان احمد() یا فیصلۀ ولسی جرگه وجود دارد که به جانی وآیا در این مورد فرمانی از گذشته 

 دیپوی اسلحه و مهمات را به نام مجاهد بدهد؟ 

این حادثه را نباید به سادگی نگریست. کسی که در نوک هرم قدرت نشسته و حلف وفا داری برای خدمت مردم و 

در واقعیت قول همکاری داده  !«وحدت ملی»به نام  موجودی نظام نانموده و در ساختار  یاد صیانت منافع ملی

عطا محمد نور  کبا حکومتی است که خودش به اریکۀ قدرت آن تکیه زده. اشترا یخواستدار تشکلی حکومت مواز

کنندۀ واقعیت تلخ بر گرداندن قدرت  وبازگ موقف رسمییت در خانۀ قوماندان بدون هیچ گونه زو محقق در مجلس تع

که در  دین وطن از ایشان خاطرات زنده داربه نام مجاهدین است که ا مردم افغانستانهمان دشمنان علنی  به دست

  اسمعیل خان هم بانگ های بی محل می دهد. امیر چهل تار به سر پلنگی در لباس ملنگ امیر همین مسیر

مقام قدرت و منصب نمی رسید و از به فکر من اگر احمد شاه مسعود زنده می ماند کسی به نام قسیم فهیم به این 

 عبدهللا چنین شخصیتی ساخته نمی شد آفتاب بخت این گروه با کشته شدن مسعود طلوع نمود. 

 در زمان حکمروایی طالبان ضیاء مسعود در شهر دوشنبه یک دکانک کفش فروشی داشت.

خابات ریاست جمهوری از شکستاندن، این حوادث از یک جانب نمودار قدرت نمایی نهانی گروهی است که در زمان انت

کابل ه یران کردن و ایجاد حکومت موازی به سرک ها برآمدند و الری های پر از مردم پنجشیر را بو ن،ریختاند

 آوردند.

از جانب دیگر برای یک ملت بیدار و آگاه افتیدن پرده ها و نقاب ها از دسائس، توطئه ها و طرح های نهانی و 

بیچارگی های مالی قرار داده اند اما ملت را چنین متفرق گردانیده و در مضیقۀ  ن دسائس است. مجریان و حامیان ای

که دیگر شیمۀ صدا برآوردن باقی نمانده و قدرت های تروریستی نظاری چنین هراسی بین مردم خلق نموده اند که 

که امتحان  و زنجیر شکنی آزاده ورنه ملت ،مردم خیر حفظ جان، عزت و ناموس خود را در خموشی می بینند

اال مافیای سیاسی و اقتصادی با تمام حولی  ه،قهرمانی خود را به دنیا داده و در تغییر مسیر سیاسی دنیا نقش داشت

جنایات شان گلوی این ملت را سخت فشرده و آن را به واماندگی و خموشی وادار و به سرنوشت شان چنین خائنانه 

 .کنندو بی شرمانه بازی می 

 ؤفق ولی اهل خرد سیاسی نبوده به سادگی اسیر دام خدعه و تزویر می گردیمدرست می گویند که ما جنگنده های م

 .و آن چه ما کاریدیم دیگران درو کردند

ت کجا اس ؟بی دین یا دین دار و ،بنیادی چپ یا راست، میانه رو و واقعی تحول و اصالحات نکجا است قافله ساالرا

 چراغ به دست که دست مردم خود گیرند و از این لجن زار کثافات با ایجاد تشکالت قوی مردمینخبگان و خبرگان 

رین تد ورنه منتظر بدنتغییر ده خودباید  را حال خودمردم بلی   ؟افغانستان را نجات دهندو ایجاد وحدت هم بستگی 

 د.نبحرانی ترین دوران تأریخ خود باشو 
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