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 كسي از ما، دفاع نكرده است!
مار، رواني تع ب اومي ررا،  هام  ون ری نا یز  ها و  پس از مرگ هر جمعیتي و شوووووووورا، نلار،م ولو همترین 

پشوووتوانه ا وووام البا  رهرر جماد و مباومام در هالي هه پر ووو  رراننیز اندم ندار مي شوووود  رزرگ نمایيم نیازمند 
انهصووار لب  رهرر جمادم جفا، رزر ي  ووا هه در هب مردغ استان ووتان و ره شصوووه پشووتون ها، استان ووتان مي 

 شود 
هه  ممي ری  از تا یس  جماد استانانم تنما در جما اهل  نام  ر ره هفا تنلیغ مي ر اند و در جما اهل تشیع

 روهك ها و اهزا  ندارندم تا عدد یازده مي ر ووود  میدان ها،  رغ جماد را رزرگ ترین  ووومغ جماد، پشوووتون هاهه 
شونین ترین جرماا را در هنرم نننرهارم پهتیا و شو وووا در وووا هردندم را رهرر، ه ووواني  ون مولنا ج ل الدین 

و در هیچ انعطاسي نها ووته ا ووا و جرماا  ووایر تنلیغ ها، هفا  انه هه  هبانیم هر ز از اهمیا مرارزه را رو ووان
نماینده ، غیر م ووووتبیغ ااواغ  شووووامل رش  ها، از استان ووووتان مي شوووودند و هرهداغ را رهرر، و سرماندهان معرو م

راین ره   رناراستان تان نیز رودندم ره هیچ ه ي اجازه نمي دهد ارز  جماد را ره ری  تنی  ند از یك  روه ر  پانند
انهصووووار هشووووانیدن البا   در مهدوده ، جمعیا وشووووورا، نلار هه سبط تا  ووووالیان پی  از پیمان را رو ووووانم اارل 

 م هله رودند و رعدتر ره  ازمان ها، شدیداً هزري را  رای  ها، اومي مردل شدندم هار، شی ي نادوا  ا ا  
ن  ونه هه تاجیهي از تاجیهان مام  نگ مجاهد شورا، نلاری و من پشتوني از پشتون ها، استان تان ا تغ و ره هما

تع ب شاطر دارغ و مي دانغ هه ادعا، طر  مبارل ما ررا، جمعیتی را ره  وووووووینه مي زندم را مجاهدین اوغ شودم 
انهصار استشاراا جماد،م زماني ري ارز      مي شود هه ه ي ادعا هرده نمي تواند در جتراسیا، پشتونيم ه ي 

 ما دساع هرده راشد  از
ما هر ز از یاد نشواهیغ ررد هه مجاهدین مام جمنغ هنر را ررا، رو وووووووان و موت فان داش ي  نان ره ارمتان دادند   

جرماتي هه پس از شروج رو ووووووانم هاهمیا همونی ووووووتي را ررا، دشوووووووار، هارم هتي یك روز نیز ررا، هفل ا  
 ه ا، ررا، معام ه وجود ندارد و ا  ههم هر  اول و  شر ا ا  ما تشویب نهردند   ون مي دان تند در  ن جا دری

مي دانیغ هه  ووننر روره در پهتیام استشار مجاهدین  وورا وور استان ووتان رود و مجاهد پاررهنه ، پشووتونم یاد ار ها، 
ه در زیاد، از هما ووه های  را در  ن جا رااي  تشووته ا ووا  ما   اهي داریغ هه شوومر شو ووا را یازده  ووال مهاصوور

ج و وووررازان ارر ادرا  ووورو و همونی وووتان داش يم مهاني شووود هه ستد الفتوا جماد استانان را نوشوووا و این عزام 
زماني هاصوول مي شووود هه ایدار مجاهدین پشووتون را در شوومار اررانیان و شوومدا،  نانم ه ووا  هنیغ  ما مي دانیغ هه 
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اهمیا تنلیمي را مي ریشتندم جراا نداشوووووتند در هاهمیا مزدور را دو وووووتان شوووووورو، ا م در هالي هه اجندا، ه
جتراسیا، هکومتی در پشووووووتون نشووووووینم هتي اشرار و نشووووووراا شود را منتشوووووور هنند  و رالشره ما مي دانیغ مردغ 
استان وووتانم شوا وووته و ناشوا وووته از هر اوغ یا جریاني هه روده اندم را  وووممي هه در جماد مبدس ما یاسته اندم هر ز 

داد  استشار جماد  نان لب  شود و انهصار، راشد هه از شانس  یاه م ام ترار ما را تنلیمیان و طالران  اجازه نشواهند
  وشتند و از جماد و استشاراا جمادم اهی  روه هباني تهویل مي  یرند و  اه مشالفان م  د 
ی  ام در کارنامه ی ره ادعای رهرری جمادم در هالی که ره اصط ا مباومام م اله ی منطبه یی جنگ های داش 

رزر ی  ندین هز  که هر ند نب  مهوری کفر ووتیزی را سرماندهان و مجاهدان معمولیم هما ووه کردندم را ردیفی 
را می کشوووندم سبط ررای ررانی و یا هغ اماشوووان او که ک وووی همانند « رهرر»از ک وووانی که همه صوووفا ره اصوووط ا 

تای  ن را مط باً ندیده ا ووام ا ر همان      ووشره ی معرو   43 ولیا استان ووتانم در هدود 43م ووعودم هتی از 
م نه همان می شووووووود که دیر رماند و از این مزیام اداره ی کشوووووواله دار «ره کو ه ی ع یم  پ زده اند»ا ووووووا که 

کنونیم در ماربی این  ویزانم هاکمیا را منهصووووووور ره  روهک هایی کنند که ا ر از زیر  وووووووتر ادریاا مباومتیم 
در رساه و  رادانی «  یز» وووووتمی ریرون شووووووندم درمانده  ی  نان ررای ارایه ی  -ی و مدعای جمالا  وووووباویجماد

 ووووووووال اشیرم رر هر ه معنا و مفموغ شیر و صووووووو ا ما رودم  43مردل می شوووووووود که در «  یزی»مم کام ره 
یی شوووند که در هاشوویه ی کار کردند تا در تعفن  نم توان ما ررای زدودن این  لوده  یم  ووطور پارا را  ها« یز»

 روتین شاروالی ها می نوی ند 
رهرانم همه  یز را نا یز می «  یزکننده ی»تعبی  م اله ی شیر م ی در زعاما استان تانم تا زمانی که اعضای 

 کنندم  یزی رر دوا  کردار مردغ مهور نمی شود 
می دهد واجد شرایط همه  یری ندارندم ا ر از  انهصار الباری که انهصاری نی تندم یعنی  تشته و هال ما وضاها

یک  و همان ترسند معرو  می شود که از  اشا این سرهنگم تهن مردغ در ارولی ره تر ور کردار رر د که ترارز 
«   یز»عم ی  نم  روهک های  ند درصووودی در  ند درصووود شان استان وووتانم تماغ دار و ندار مم کا و مردغ را 

که شاید این   رسام ردانیغ« رو» شتی زایی  نان ره میزانی ر ند ررود که واتی تماغ استان تان را کنند و از این  یزم پ
ادعای رهرری از هاشوویه ره کلم نه جزا ا ووام رل اجزای همان وااعیتی ا ووا که عدالا اجتماعی از کار شوواروالی 

ره این هبیبا می ر یغ که را انهصار ناغ در پان کاری ره  ن ها ترارز می کند  رنارراین در رسع این مشکلم زودتر 
 من ا ا  « مال»ها و کارنامه هام  نرره زده اند تا همانند شاصیا مارم دور  ن تا  و پیچ رشورند که اینم 

در هالی که رویداد ره اصوووط ا مباومام کام ً منطبه یی ا وووا و تعریر م ی نداردم رهرر جمادم ررای هیچ تنلیمی 
همان معنایی نمی ر وود که شوا ووته اند ررای م   ترالی  لب  م  ررهان الدین ررانی در پاک ووتان  در استان ووتانم ره 

 ن ررادران جمادی او را ره ششووغ  ورند که ا ر هکمتیار ا ووا یا هر کس دینرم در جتراسیای جمادی شوی م همان 
 ندارد  م هیچ وااعیا دینر «رهرر تنلیمی»ادر رودند که ت شیه وااعی  ن ریشتر از 

  ال اشیر استان تانم لمور نکرده ا ا   33رهرر جمادم ره صیته ی م ی و همنانیم همانند  ایر طرباام در 
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