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 بیان ستودنی امیر حزب اسالمی
 

صرررررررراحا بیان انمنیر حدمتیار در تبیین این ح ی ا وه  ه  ونه یک  روه وو کک بدون ومترین تاییر  اری در 
ستندک در دیمووراسی توریدی ونونیک شاید  پروسه ی اقتصادیک امنیتیک فرهنگیک رفاهی و ملیک مصروف خیانا ا

ک صررررورا می  یردی امیر حزب اسررررالمی از نا یزترین اسررررتفاده هایی باشررررد وه به نفم قانون مندی و مصررررال  ملی
افغانسررررتان در رقابا طوبنی با احزاب فاسرررردک به خوبی می داند  ه  ونه از پر ینان برییدی در واقم ببانه ها به این 

شراا  انت اد بر مانبی را تعرایف می ورد وه در هیم محاسربه ی وشروریک  ،«وحدت ملی خراب می شوود»دلیل وه 
قرار ندارندی روایا های دروغین از مبادک بزرگ نمایی منگ های داخلی به نام م اوما  در حداقل میزان نفم نیز

و  ویا سرربم  یری در حاومیا در  بار وب مفاهیم مدنیک هیم ودام به مانی اصررلک شررامل وسررانی نمی شررود وه در 
ند من از بسررررررم   می برعدرک دولا را در حد بدترین وشرررررریده  ی های قومیک نگه داشررررررته اندی اینان از ن دک همان
ک گروهک الحق شر و فسادترسندی تبارز سیاسیک امتماعی و هر ه در سطوح بشری تاریف شودک نشان می دهد 

در فرصا هایی وه در مریان حماسه ی مباد بر عد شوروی به میان یمدندک وامالً در مسیری در حروا اسا وه 
دل ببندد و این مامول را در برداشرررررررا هایی امرا وند وه  بی  از از تبانی با بیگانه و ائتالف های قومیک به قدرا 

 همه از نمونه ی بیان صراحا امیر حزب اسالمی از  وشه ای از خیانا هاک خشمگین می شودی 
همداری با ماماه ی مبانیک به نام شرررروای مبارزه با تروریسرررمک اععرررای باند  شرررر و فسررراد را متومه ورده بود از 

در مانب امریداک در اخ  انت ام از طالبان و خصرررررررو  مزایایی ببره ببرند وه می دانسرررررررتند ماماه ی مبانیک به 
تنور شرروروی سررتیزیک از میره خواران مبم بودندک ال اعدهک عالقه ندارد به   شررته ی مردمانی بنگرد وه هر ند در 

ستیزانک عمالً به ابزار  ستای منافم  درخدما  وبرعدر کی مامل عد منافماما در موعم افغان  سایه  انک در را هم
 ندرا ف ط بیگانگان  تعرررررررمین میدرددوران رسررررررریده تازه به  زارباین اب ای زیرا  می پرداختندروسررررررریه و ایرانک 

 را نیک می شناخایخیانتداران ملا بخاطریده 
 روهک خیانا وارک در بی  از نیم قرن حعورک پر از ین وه در مریان مبادک دسا باز می یابدک در فعا سازی 

به سررنا هایی  لفاظی وعوام فریبیوا بک در حالی وه از تبلیغاا و اشررتباراا خارمیانک سررود برده اسرراک در های 
رو می یورد وه در شدل وار فرهنگی و رسانه ییک سال هاسا از شاا  ن دک دور مانده اندی این درسا وه انگشا 

ما نحوه ی این اعتراعرررااک به  ونه ای انت اد با لان و ندوه  مرتماان حاومیا دوم سررر اویک احسرررار می شرررودک ا
سا وه عمالً با بازخوانی خیانا هاک منایا ها و  شودن دوسیه های خیاناک از  ریبان وسانی  رفته  شده ا نبادینه ن
شررود وه ماهرانه و با شرردا انت اد در عرصرره ی تاریخی وه دو ارتما  از نظر می افتندک در واقم سررط  تبماک افترا 

می سررررازندک  راکتیاره اندازه ای بلند ببرند وه ا ر حامیان ممایا و شررررورای نظارک حدمتیار را و هتک حرما را ب
حمم تبلیغاا ینان به اندازه ای سرررا وه به مشررردل می توان پر از رفم و رد اتبامک را انت اد را به سررروی خود ینان 

به  ه اندازه یلوده نیسرررررتندن بدون  ورد و در یک رویدرد مدیک پرسررررر  های زیادی را مطرح نمود وه این منت دانک
رد صووتات فرشووتپ و برش ،اشوود، وصووه دیو و هیوب، هنوا ،سووس نیافتپ اسووت کپ ف س در ،اب شررکک ا ر مواب ماک 

اات اردوش افغانستان کپ بس اا س وس رژیم نجیب، یهر اا ت ری،اً ،یش اا نیم تجضایعاتی کپ جمعیت و شوراش نظا
مینپ ش تاریخی کپ ر،انی، قادر ن،ود ،پ غرب کا،ل ،رود و قهرمان ملی، سووووواحپ ش ،پ آنان رسوووووید، ،ود، در همان ا

تن مهمات ،پ غرب و جنوب، حاکمیت دومین ارتجاع را اا کو، تلویایون ترصوود می کرد کپ بس اا انداخت هااران 
 رونما می شود کپ در ضد و ،ند ،ا روسان، ارمغان می گرفتند.  جرشآیا ف

شینانی را متواری بار سال پر از بدتری ه در و وردند وفراری ن حدوما تاریخ افغانستانک طالبان مداررک سنگرن
 تبیه ی ال ابک به عمز رسیده اسای ستور زبان دری افغانیک برای  دسلسله ی فوتی و تلفاتی ونونیک 

ده شو اخفا ستر امیر حزب اسالمی افغانستان با انت اد صری ک به میانه ی هدفی زده اسا وه در هاله ی دشواری هاک 
بود و وارد شرردن به حریم ا  راک نوعی بدعا در افتخاراتی می دانند وه با روشررن تر شرردن وابسررته  ی های عوامل 

دشمن  -زده بودند«  را»زاده ی بحرانک خاصیا وسانی برمسته می شود وه در افتخاراا و ایی مبادک تا مایی 
 به  ه وسی  فته می شودن

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/omarzuei_mostafa_40_saal jang.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/omarzuei_mostafa_40_saal jang.pdf


  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

وبیا وه از رهگ ر ممایاک فاقد یرای وامیابی و ناوامی سررراک هیم مامول در مسررراله ی شرررشرررصرررد منرال از یک 
اقتصررادی افغانسررتان را ومک نمی وندک فاقد ارز  های تاریخی سررا و در تمامی هیم هاک اول اسرراک ا ر منابم یبی 

ملیک  ین وه هدر می روند و ف ط سررنگ های قیمتی ای می مانند وه از سررال هاسررا در شررمار عررایااا سرررمایه های
حسررراب می شررروندک برای شررردسرررتن تابو ها و توتم هایی وه عبود ینانک در  سرررتاخی و هتاوی به دیگرانک حاب سررررا  
مرده ها می روند و از بی معمونیک بی میل نیستندک پر از پایان سلسله ی ن د بر زنده  انک نوبا ن د ینان در باب 

یانی سررا وه امیر حزب اسررالمیک در نخسررتین ن د اصررالحی مبم ن د رفته  ان دیگرانک منحرف شررودک نیاز به تداوم ب
داخل نظامک هراسررری ندارد نوبا به وسرررانی برسرررد وه از روسررریاهیک وقتی در حوزه ی صرررالحیا دیگری وارد می 

 شوندک از شرمک از  فتن این وه از ودام وبیا اندک به درو  رو می یورندی
نگفته پیداسررا وه داخل نظام با فسرراد  سررترده ای وه داردک به میزانی وه در مبباا منگک سررای می شررودک نیازمند  

تال  اسررررا تا سرررراختار های ائتالفی و قومی ین بشرررردند و در این امر خیرک از ن دی ابا نشررررود وه همانند امیر حزب 
 اسالمیک حاشیه نمی رودی 

و مالحی ندارد وه یاد  رفته اسرررا غواصررری در عرل و طول یک رودخانه ی این وشرررتی شررردسرررتهک نیاز به مالزم 
وو کک برابر دریانوردی سرررای ا ر های زیادی در انمام این تدمله ومود دارند وه وارایی سررریسرررتم دولتیک پی  از 

ارز ک  بی داخلی دارد وه  ه  ونه یک  روهک اییمسل ک ن د شودک بسته  ی به وارین وه بر ایر تناز  با مخالفان 
در ومترین های تاریخی و در هیم ترین های خدماک دایم در حال خورد و خوراک اسررررراک اما این فرببی را مدیون 
احسررررررانی نمی داند وه در بغل ماماه ی مبانی  رم می شررررررود و در مایی می نالد وه به اعتبار ین ما  افغانسررررررتان  

 پ یرفته شده اسای 
وارد وردن اصررررالحاا در داخل نظام وه بدتر از مبباا منگ اسرررراک باب صررررراحا بیان امیر حزب اسررررالمی در 

خود شررروده ای سرررا وه بر ایر خیر پاک واری و زدودنک نباید به فرصرررا های بیان انمنیر حدمتیارک محدود شرررودی 
تمام م امات خیانت، جنایت  کپ درهمسویی مردمی با  نین صدا هاک مردمی را هراسانک مرعوب و هشدار می دهد 

اسرررررتفاده ونندی در این منظورک ین  ه بی  از همه سررررر  ک اما یموخته اند وه  ه  ونه از فرصرررررا هاک و جتا، اول اند
نا یز می شررودک مفاهیمی سررا وه در تاریخ  بل سررال اخیرک ماسررک ها و ن اب ها در ملد و پوسررا ریاواران بودندی 

ا و تومه بیگانه باشرررردک  ه  ونه می توان از در وشرررروری وه ب ا و ادامه ی یک روز حاومیا ینک وابسررررته به خیرا
 ارز  های مباد بر عد شورویک دفا  وردن  

 
  :ادلۀ فوق را واضح می سااد  ،ذیل  تصویر 
 

دسرته ای از افراد مببه ی به اصرطالح م اوما در نخسرتین روز های سر وط امارا اسرالمی طالبان دروابلی  نان  ه از لبار 
ا با بوا هاک  شادی و تنگی لبارک نمای بدشدلی ایماد می ونند ها و شدلیاا ینان پیداسا  ناداری و عدم امداناا  یونیفورم ه

وه تا ارت ا  بسررریار ینان به سرررط  منرالیک هنوز هم هیم تفاوتی  اهل وار  بروز نمی دهندی من خوب به یاد دارم در نخسرررتین 
روز ها و هفته های ورود اععررررای مببه ی به اصررررطالح م اوما به 

خصرو  به  وروشرراه ها بودند ووابلک موانانی وه مصررروف وار در 
موترشرررررویانی وه محل تممم بزر ی در موار سرررررینما پارک داشرررررتندک 
مف ود  می شوندی باداً همین ها در سلسله مراتب نظامیک به قول انمنیر 
حدمتیارک بسررررریاری به منرالی می رسرررررندی هر ند نصرررررب و ت ررک به 
ر پیمانه ی زیادی مامول انحصرررررررار ران ممایا و شرررررررورای نظار د
سرریسررتم را بریورده وردک اما وخیم شرردن اوعررا ک به اندازه ای بر ینان 
 ران یمده اسرررررررا وه از رهگ ر مسررررررروولیا های امنیتیک در ت ابل با 

دو سال اخیرک هرار  -مخالفان مسل ک به مراا می توان  فا در یدی
وام  روهک شرررر و فسررراد را بسررریار تلخ می از امرای وظیفه در میادین نبرد هاک در  ونه ای از دفا  در ع ب موانم سرررمنتیک 

وندی در واقم حمایا بدون  ون و  را از حعررررور نظامی خارمیک به ترسرررری نبفته اسررررا وه ا ر پای خارمیان از افغانسررررتان 
ووتاه شرررودک حدود حاومیا وسرررانی وه در سررریسرررتم والن دولتیک بسررریار پرا نده و تحلیل رفته اندک  ه قدر واقای می ماند  زیرا 

با خارمیک زیان دیده اندک یینده  گروهک شر و فسادیا های بشری پایین و حرواا انت اممویانه ی مخالفان وه از شراوا ظرف
ی وسرررانی وه سررردتور های نظامی را انحصرررار ورده اندک زیر سرررنگینی مسررروولیا هایی وه هر ز توان شرررانه دادن به ین ها را 

اا غصب امین تا آ،ادش ها و تداخل در نظام، صید اسا وه در هرما رسیده اندک ندارندک به مانی بربادی و فنای خانمانی شده 
 هاش ،پ دام افتاد، می مانند. 
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