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 چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــباد
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Satire         طنــــز

   

  ق برکتامحمد اسح
    ويرجينيا ــ امريکا

  ٢٠٠٨ نومبر ٢٦

 
 

  ه کردن فرض استگجان ن
  

  طـــــنز
تحت آقای انجينر معروفی  يسندٔه دانشمندقلم توانای نو که به را ٢٠٠٨ نومبر ٢۵ رخؤطنز زيبای م

نشر  قهرمانان، فرار تصويری از  با،زيبا  همين پورتال درو رقم يافته  "فرار قهرمانان" عنوان
  .بار خواندم سه دوبار و بسکه  دلچسپ بود آنرا ديدم ـ از خواندم وگرديده بود، 

 همه ساحات  هنوز و  مواردابس درمعلومات کافی شان  وجود سنده باياما تعجب کردم که آقای نو
 و دوران جهاد( های روز ضرورت ايجابات و بر بنا تکتيک حربی ديروز که در ندارند خبر

  :ين شرح درفته بگ صورت سلسله تعديالت يک )مقاومت 
  :از اساسی محاربه عبارت بودند جهان شکلهای مهم و اردوی افغانستان و در ذشته ها گدر

  ــ تعــرض
  عــهــ مـداف

  ــ عقب نشينی
 مقررات و همه قوانين،  در،نکه زمام امور مملکت بدست بی کفايت مجاهدين داده شد آاما بعد از

  :اصطالحات همه تبديل شدند  رفت ـ نامها، عناوين وگلوايـح مملکت تعديالت صورت 
 بنام بود ،يک نام غيرجهادی وی نواح  و برادران اخوانی دور استاد و  که به نظـر"هگلويه جر"
سلسله  يک  و"مدرسه " به "مکتب"، " یعدالت اجتماع "کلمٔه دموکراسی به،  "عقد  حل وشورای"

  .جريان دارد هنوز اين کار ازين قبيل، و رگنامهای دي
 حقوق ِ فیاناستاد ريا و استاد تقلب، استاد دروغ،  استاد–فرمان استاد استادان زمانه   به تٔاسی از

ه کردن گجان ن صطالحات غيرجهادی، چونا تعديالت در پهلوی ساير اصالحات و درــ انسان 
 تبديل و در" ريـزـ گرار وفـ "نام فرمان به دو صدور از بعد "عقب نشينی" اصطالح فرض اسـت،

  .رفتگمدارس نظامی مورد تطبيق قرار  تمام قدمه های جهادی و در وگرديده تمام اسناد درج 
  

  : ــ فـــرار
 مجاهدين مورد حملٔه دشـــمن قوتهای تحت امر ساير حاالت وقتی مجاهدين و  دریتح اد وجه  در

  وقامَم رتبه و همه بدون تبعيضِ  همه و احساس خطر مينمايند، يرند وگمي  قرار"کافر يا مسلمان"
لوژستيک ديده  مهمات و نياز به عقب کشيدن تخنيک و. ترک نمايند  صحنه را،و قـواره قـد
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  .نجات دهندبايد را  جان خود و فقط سر فقط و د،نميشو
  قهرمانان از،رفتگبروز جشن پيروزی مجاهدين صورت  ، ١٣٧۶ ثور٨ که بتاريخ فراری در

  . خوانديم"قهرمانان فرار"مقالٔه  در شرح مفصل آنرا کردند و همين تکتيک استفاده کرده فرار
  

  : ـريـزــ گ
 احتمال شکست شان برده شود، وگرديده دشمن محاصره قوتهای مقاومت توسط  وقتی مجاهدين و

 دارايې های منقول عامه از هرآنچه از نمايند و ريزگ ،موضع و شهر آنهـا ميتوانند بدون دفاع از
حتی  همه دارايېهای ملی و دوشک و قالين و سسات،ؤم و فرنيچر دواير ی،گ جنگبر و قبيل ساز

را نجات خويش مال  جان و  ورا ببرندخود  با ،انستهد یگجنغنيمت ويا گرا  خزانٔه بيت المال
بالی سياه به پشت    ـشده  پنهان نمايند ـ  اعمارهای قبًال به سوراخ را هرچه تيزتـر خود دهند وب

  : ها زيرا همشهری
  

  !!!ميهن خاک و نه دفاع از،  ه کردن فرض استگجان ن
 

 
 


