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 دکتور لعل زاد

 ٢١جوالی  ٢١لندن، 
 

 » !مردمی و مستقلنیروھای مقاومت  اتجبھ«ایجاد ضرورت 
================================================ 

 ی سیاه دارد)!پیشینھ» خیزش ھای مردمی«(ملیشھ ھای دولتی/پولکی زیر نام 
 

شاید دوستان زیادی فراموش کرده باشند کھ در اکثر والیات کشور، قطعات زیادی  ��

نیروھای «از سال ھا بدینسو در کنار » خیزش ھای مردمی«و » پولیس محلی«زیر نام 

و ھنوز وجود دارد کھ آن ھا نیز با دیده شود)  ٣(صفحھ وجود داشت  »دفاعی و امنیتی

» ھای خیالیقرارگاه«و » سربازان خیالی«، »لیاافسران خی«، »قطعات خیالی«ایجاد 

از امریکایی ھا پول، سالح و مھمات دریافت » نیروھای دفاعی و امنیتی خیالی«در کنار 

 جریان داشت و ھنوز ھم جریان دارد! » دولتی تجارت سرقلفی و معاملھ«می کردند و 
 

ودند کھ در کنار ب» خیالی«و خیزش ھای مردمی » خیالی«ھمین پولیس ھای محلی  ��

 معاملھ«یا » غنی –سرقوماندان اعال دستور «بھ » خیالی«نیروھای دفاعی و امنیتی 

 ، سالح و تجھیزات خود را بھ طالبان تسلیم کردند و فرار را بر قرار ترجیح دادند!»یخود
 

+ + + 
 

 ن،القاھا از توزیع ملیون ھا پول در تاین بازار ھنوز گرم و داغ است و شکایت  ��

 فاریاب و سایر مناطق (ھم اکنون) وجود دارد!  ،نجراب

معاملھ گران سیاسی و مافیای اقتصادی نیز مفاد خود را در گرمی ھمین بازار می بینند و 

» مردمی و مستقل نیروھایجبھات مقاومت «یکجا با مقامات دولتی بصورت قاطع از ایجاد 

جلوگیری می کنند (صرفنظر از اینکھ ھدف اصلی رژیم غنی، جلوگیری از سرکوب و 

 پاک سازی برادران طالبش است)! 
 

+ + + 
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» مردمی و مستقلنیروھای مقاومت  اتجبھ«ایجاد ت کھ نیاز جدی بھ از ھمین جاس ��

» پیوستن افراد و نیروھای دولتی بھ صفوف خود«احساس می شود تا با صدور فراخوان 

طالبان جلوگیری کنند و  ، ھم از پیشرویھای خوددر پایگاه »خودگردانی محلی«و ایجاد 

 غنی نجات دھند...از زنجیر فساد و فاشیزم رژیم را خود  دنھم گر
 

 درغیرآن،  ��

 اگر این مکتب و این مال باشد؛

 حال طفالن، خراب می بینم!
 

+ + + 
 

 دوستان عزیزی ھم می پرسند:  ��

 آیا می توان بدون پول، سالح و مھمات دولت جنگید؟ 

 آیا می توان در دو جبھھ جنگید؟ 
 

 در پاسخ آنھا باید گفت:  ��

 آیا مسعود با پول، سالح و مھمات دولت می جنگید؟ 

 آیا مسعود در یک جبھھ می جنگید؟ 

 آیا ضربات حزب اسالمی بر جبھات مسعود کمتر از ضربات دولت بود؟ 

تر از نیروھای حزب اسالمی در آن تر و مجھزتر، با نفوذآیا نیروھای کنونی طالب قوی

 ؟(یا است) زمان بود
 

+ + + 
 

 نظیرمسعود نماد بی«آشنا اند، » مقاومت«صورت، برای کسانی کھ با واژه در ھر  ��

» بھانھ«ھا است (اما برای کسانی کھ بخواھند آن» شھامتی و الگوی زنده مقاومت

ھای غیرقابل عبور وجود ھای از دشواریو کوه یاورند، صدھا مانع، ھزاران مشکلب

 دارد)!
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 ) ٢٠٢٠مارچ  ١۵بشیراحمد بشر،  (برگھ» خیزش ھای مردمی«

 
 )٢٠٢٠سپتمبر  ٨بشیراحمد قاسانی،  (برگھ» زیر نام خیزش مردم ملیشھ«

 
 )٢٠٢٠نومبر  ٢٢(برگھ عبدهللا ناجی نظری، » پولیس محلی و خیزش ھای مردمی«


