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 !مذاکره خیانت است
 

 تصویری مستند ویرانی افغانستان بنام "جهاد" و "اسالم" صحفات از تاریخ
هسته گذاران تنظیمی "جهادی" مقیم پاکستان گلبدین حکمتیار و برهان الدین ربانی نخستین بنیادگرایان 

"جهاد اسالم" علیه جمهوریت محمد داود خان به  "اسالمی" بودند که بار اول بغاوت را در افغانستان به نام
 تحریک پاکستان و ایران آغاز کردند. 

گلبدین حکمتیار و برهان الدین ربانی رهبران تنظیمهای "جهادی" سنگ پاهای شرارت جنگ و خونریزی را در 
انی کامل افغانستان کشور با چنان شیوۀ خشن اساس گذاشتند که تخطی صریح از احکام دین مبین اسالم بوده و ویر

 محبوب را در پی داشته است. 
 

 
 

و  برهان الدین ربانی رهبر جمعیت "اسالمی" و گلبدین حکمتیار رهبر حزب "اسالمی" هردو مخالف مذاکرات
کمتیار و برهان الدین ربانی بعد از خروج قوأی نظامی شوروی با نشست های بین االفغانی صلح بودند. گلبدین ح

بعد از امضأ  کامأل ویران کردند. سایر هم پیمانان "جهادی" شان به جنگ در افغانستان ادامه دادند و کشور را
ن الدین برها میالدی پیام خود را به 1988معاهدۀ صلح پنج فقرۀ سازمان ملل متحد اتحاد جماهیر شوروی در سال 

 1991شوروی در سال  –به روسیه  سفر هیآت تنظیمای "جهادی" ربانی رهبر جمعیت "اسالمی" فرستادند،
میالدی در مصاحبۀ  1991میالدی صور گرفته است. در همان سال گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسالمی در سال 

 افغانستان " خیانت" است. با خبرنگار مجلۀ شپیگل چاپ المان گفته است که مذاکره برای صلح در
اعلحضرت محمد ظاهر شاه پادشاه فقید سابق افغانستان مساعدترین سیاستمدار با نفوذ در افغانستان بود که بخوبی 

 میتوانست صلح پایدار را در افغانستان تأمین کند.
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مظلوم افغانستان بخصوص پاکستان و ایران مانع ورود محمد ظاهر  تنظیمهای "جهادی" با اشتراک دشمنان مردم
شاه پادشاه فقید سابق افغانستان گردیدند. تنظیمهای "جهادی" با اشتراک دشمنان مردم مظلوم افغانستان جنگ و 

 خونریزی را در کشور ادامه دادند. 
 

  
 

بینن سیوان" به تنظیمهای "جهادی" خطاب کرده است که "افغانستان آتشفشان است". به نام خدا، یکجا بنشینید 
  ساله جوابگو هستید. ۱۳و با یکدیگر مذاکره" کنید شما در برابر میلیونها کشته و معلول در جنگ 

 

  
 

در تعامالت ساختار نظامی جهان در حاالت نهایت استثنایی و بینظیرمعمول است که برای افسران نظامی نخوبه 
نظامی عطا می  تعلیمیافته محدود بنابر سوابق خدمات دفاعی شجاعانه نجات میهن برای شان رتبه ترفیعات مافوق
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عکس رتبه های مافوق ترفیعات نظامی به پیمانۀ قدسیت خود را از دست داده اند که حتی به شوند. در افغانستان بر
لواطت کارانیکه هیچ نوع تعلیمات نظامی را نکرده اند، قاتلین حرفوی اند که بجز قتل مردم بیگناه هم صفت 

   دیگری ندارد رتبۀ مارشالی داده می شود.
اعلحضرت محمد ظاهر شاه پادشاه ا استفاده از حمایت خارجیها از نام میالدی ب ۱۹۹۵و  ۱۹۹۴طالبان در سال 

مگر وقتی افغانستان را تصرف کردند  ورود شان در افغانستان استفاده کردند، فقید سابق افغانستان در هنگام
   هیچوقت اسم از پادشاه فقید سابق افغانستان را به زبان نیاوردند.

 

  
 

اخیرأ براساس توافقنامۀ "صلح" قطر بین ایاالت متحده امریکا و طالبان رهایی زندانیان طالب صورت گرفته است. 
با آنکه طالبان از دست داشتن در بسیاری حوادث انکار می کند، مگر که تعداد ازاین زندانیان آزاد شده دوباره به 

 بهات جنگ میروند. ج
پیش از آزادی، از این زندانیان خواسته شده بود كه تعهدنامه ای را امضا كنند كه دیگر اسلحه را در دست  

تعدادی از آزاد شدگان که عالوه بر زندان پلچرخی  ند كه جنگ را ادامه دهنداما بسیاری آنها بعداً تعهد كرد نگیرند،
در کابل و زندان بگرام در پروان، از زندان های والیات کندهار، هلمند، ارزگان و زابل، تازه آزاد شده اند می 

 ن انجام می شود.گویند که این جنگ یک فاجعه وحشیانه بوده است که برای منافع کشور های همسایه مانند ایرا
 

 
 

در ولسوالی سنگین،  ۱۳۹۲ساله، یک باشنده ولسوالی گرمسیر در والیت هلمند، در سال  ۴۳محمد قاسم جهادوال 
جهادوال به روز  وی در زندان بگرام زندانی بود شدهلمند، در حالیكه با نیروهای افغان و خارجی می جنگید، اسیر

به گروه طالبان پیوستم و پس از آن به درخواست استخبارات  ۱۳۸۳در سال   وی گفت، سوم عید الفطر، آزاد شد.
آنها به من گفتند كه اگر من علیه  .آنجا با برخی از افسران نظامی ایران مالقات کردمایرانی به مشهد رفتم و در 

 «.حکومت افغان و نیرو های نظامی بین المللی جنگ كنم، آنها هر نوع امکانات را در اختیار ما قرار خواهند داد
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