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چرا  ،یفساد، غارتگر ،یقانون یگناهان در کشور، ظلم،  ب یمتداوم ب یزیخونر گانگان،یچهار دهه تداوم جنگ ب
 ،یاوباش داخل رانیتوسط  اج    منانیاهر یجعل  عاتیدفاع افغانستان با پخش شا  یراه کم کردن  ملت مظلوم  و ب یبرا
دوام دارد.    نیبرخور دار هستند جنگ خون افغانستانها در  یخارج میمستق تی" از حما ی"جهاد یجنگ تکارانیجنا 

 یو خارج ینموده اند. دشمنان داخل رانیو یبکل شیخو یاوباش داخل رانیافغانستان را توسط اج  یدشمنان خارج
 کتریطفالنه مبدل ساخته اند که سرنوشت کشور روز به روز  تار  یا  چهیدفاع افغانستان را به باز  یسرنوشت  ملت ب

 روند.   یشده م
مردم  یرونیاست که دشمنان ب دهیشور به اثبات رسانرا در ک قتیحق نیا یفساد ادار تیتداوم جنگ، موجود قیحقا 

خون ملت  ختنیر تی" به قمی"جهاد تکارانیجنا ،یتوانند به کمک اوباش داخل یافغانستان  توانسته و هرآن هم م
 کنند.   ادهیپ رعملشانرا د یقانون ریدفاع افغانستان اهداف شوم و غ یمظلوم و ب

با شکست پالن  ،یشمس 1371" درافغانستان از بهار سال ی"جهاد یها  میتنظ تیحاکم یتباه  ۀسه گان مراحل
 اتیبا جنا  ی(  سه مرحله اسم3در ) یاست. تباه دهیهللا آغاز گرد بیمصالحه سازمان ملل و سقود حکومت داکتر نج 

 انیو پاکستان با پول وهاب رانی"  ساخت ایاد"جهیها میتوسط تنظ اتیدر برابر مردم انجام شده است.  جنا کسانی
شود  و   یبرده م شیاهداف شوم شان به پ دنیافغانستان و به سر رسان یرانیو یبرا یاعراب  به کمک کشورها غرب

   تا هنوز هم با تمام وحشت ان ادامه دارد.  
 یجعل  یموکراسیت" و د"انتخابا   اتریت  ریهم وجود ندارند، که در هر چهار دوره تدو  ییا یح   یو ب  ییرسوا  نیاز ا  شتریب

 جیکشور بوده که در ختم انتخابات با لجاجت نتا  یجمهور استیانتخابات ر دیکاند شهیدر افغانستان  عبدهللا عبدهللا هم
 کوبد.     یگانه را  میب یکشورها  یانتخابات را قبول ندارد و درها 

با   یاتحاد شورو ینظام ی(  سه سال دوام داشت که بعد از خروج قوا3) شیب یاول:  مرحله اول  که کم مرحله
چور وچپاول  و   تیافغانستان شروع شده است.  حاکم یمجهز مل یاردو نیهللا و از ب بیسقوط حکومت داکتر نج 

 یبانر  نی" برهان الدی"اسالم  تیجمع  یهبرنظار بر  یکشور توسط قوماندانان شورا  یمل  یغصب امالک مردم و دارا
 کردند.    سیو احمد شاه مسعود تأس

درافغانستان از  یکسب قدرت دولت ی" برای"جهاد یها  میتنظ یدرجنگ ها  یرانیو نیشتریکه  ب دهدینشان م اسناد
 صورت گرفته است.   نیو برهان الد نیراه زور توسط احزاب گلبد

خود مهمان  نیاز راه کوه ها لغمان از پاکستان با قاتل دهیزن ها کشور دست کش یبرو یپاش زابیکه تازه از ت نیگلبد
   جمهورشوند.     مأ یمستق سیآرا انتخابات را لغوه کنند ر خواهدیم گرید دیتعداد  از کاند کیکابل شده اند با  یقصرها 
 دهیطالبان شروع گرد  تی" بربری"اسالم  پاکستان  با ورود امارت  یدوم: آغاز مرحله دوهم با عملکرد جادوگر  مرحله

در رأس القاعده را  یالملل نیب ستانیترور اتیاوج گرفت که پاکستان عمل یدر افغانستان وقت یرانیو  نیشتریاست. ب
 انیرانی( پنج سال دوام کرد. در مقابل در آن زمان ا5)   بیقر  دتمرحله م  نیبا  طالبان در کشور همرا ساختند. ا  کجا ی

حلقه "جهاد و مقاومت "  را با پول و سالح ها مجهز ساختند که متشکل  یبا مقابله با غرب و اعراب سنو روسان 
تقابل و  نی. در اکردندیم تیو گلم جمان دوستم را  حما  رانیساخت ا عه ینظار، احزاب ش یاز چپاول گران شورا

کردند که افغانستان را به شمال   دیو روسان چنان،  آتش تفرقه ها را  تشد انیرانیبه کمک ا یو مل یمذهب  یها  هیتوط
 هیشان را دشمن تجز اکانیموقع را ندادند که مهد ن نیملت با وقار افغانستان به دشمنان ا  رګم  ند،ینما  م یو جنوب تقس

 کنند.  
ا سقوط امارت وحشت طالبان آغاز و ناتو ب کا یمتحده امر االتیا ینظام یمرحله با ورود  قوا نیمرحله سوم: ا 

ها تالش کردند تا  یسرسام آور ادامه دارد.          غرب یزی( هژده سال گذشته خونر18) یاست.  در ط دهیگرد
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  ی" و تفرقه افگنان قومی"مذهب  ونیبکمک  افرط  یستیانارش  ی" را  براساس روش ها یموکراسی "انتخابات" و "د  اتریت
 .  کنند ادهیدر افغانستان پ

  2019راه دادن انتخابات  یو ثبت شده گان برا یده یرا نیواجد یها  هیاست که احصائ نجا یدر ا یاساس سوال
رائ  ی هو  ا یهمه ه  نیدهند،  پس ا ینم لیشرکت کننده گان را تشک  صدی( ده ف10افغانستان در عمل حد اقل ) یالدیم

 اند ؟   هاز کجا شد یونیلیده م انیبا مظاهره چ یونیلیم کیدهندنده گان 
 یباز شمار یرا برو  یانتخابات یده یدفاتر اسناد را یخود دروازه ها  تیکننده گان شفاف ادیاز همه بدتر آنست  فر 

 شود.    یمردم بررس یده یگذارند که را یانتخابات قفل زده اند و نم ونیکمس
  ی موکراسیانتخابات بشکل د یستر مناسب براب تیبن بست درانتخابات افغانستان درعدم موجود یعمده و اساس علل
 در افغانستان عقب مانده و جنگ زده  نهفته است.   یغرب

 تکاریکه عناصر فرصت طلب فاسد و جنا   یو تفرقه افگنان قوم  یمذهب  ونیتالش کردند تا با افراط  یغرب  نیمشاور  -1
در نظر نه گرفتند. آنان  یموکراسیافغانستان را درانتخابات و د یخاص عقب مانده گ طی" بودند شرای"جهاد یمیتنظ

 ونهایلیم نکهیدرافغانستان با وجود ا یداریسرما  یشورها ک یموکراسیانتخاباب و د شرفتهیپ یکردن روشها  یبا  کاپ
افغانستان مطلق را در    زمیانارش  یموکراسیدالر را صرف انتخابات در افغانستان تالش کردند ناکام شدند، درعوض د

در اسارت    یمیدشمنان  بصورت دا  افتهیسازمان   زمیدولت فاسد و انارش  نیچن  تیمسلط ساختند،  تا کشور با موجود
 بمانند.   یباق یزیجنگ و خونر

 نیاهداف شوم شان تجربه کردند. مشاور  قیتطب  یبرا  یالدیم  1980  یسالها   یدر ط  زیها ن  یحماقت را شورو  نیچن
 کنند.  یرا در افغانستان کاپ یالیخ  زمیالیچپ منحرف اعمار سوس یروها یخواستند تا توسط ن یشورو

 جامعه در عمل ناممکن است.    یخاص اجتماع طیجامعه بدون درنظر گرفتن شرا یدولت ساز یکردن مدلها  یکاپ 
در کشور است.  یمل یاسیو احزاب س یواقع ونیسینستان عدم حضور اپوزبحران  موجود در افغا  یگرید لیدل -2

 یها  میو پاکستان هستند. تنظ رانیدست دشمنان مردم افغانستان ا ی" زاده جنگ،  ساخته ها ی"جهاد یها  میتنظ
 ایو یمذهب تیگروه ها را افراط نیا همه یولوژیدیمنظم ندارند. اساسات ا یو مل یحزب یاسی" ساختار سی"جهاد

 یاسیاجازه مبارزه آزادانه س یاسیو مخالفان س شانی" به دگراندی"جهاد یها  می. تنظدهندیم لیتشک یقوم یتفرقه ها 
ادامه جنگ و غارت در  یدر اساسنامه شان انتخابات را مردود شمرده اند، مگر برا یرا در افغانستان ندادند و حت

 سونیدولت وهم اپوز یکشور غرب ی"  بر اساس مشوره ها ی"جهاد یها  میدارند.  تنظ تیعضو امنهاد"پارالمان" ن
 یاسیس ونیسیامر خود کوزه و خود کوزه گر اند و اپوز تی" ساخته اند. در واقعی"جهاد یها  میخود تنظ انیرا از م

"  اختالفات ی"جهاد یها  میتنظ که ستیهم ن شیب یدیمسخره و چشم و سف نیعمل وجود ندارد. ا دانیدر م یواقع
 نامند.     یم یاسیس ونیسیحلقات خود را اپوز نیچپاول را در ب یغارتگر

 در افغانستان.  گانگانیو تداوم جنگ ب تیموجود -3 
دولت  نیمردم در افغانستان باشد، برعکس اراک تیکه مورد اعتماد اگثر یواحد دولت مل   یرهبر ت یعدم موجود -4

 کرده است.  نیمورد اعتماد خود شان را تع سیها از جواس یتوسط خارج  در افغانستان
 شباهت کامل دارند .  زمیشان با فاش اتیکه اعمال جنا  یجنگ تکارانیتوسط جنا  ینظام دولت یرهبر -5

دشمنان مردم افغانستان سرچشمه گرفته است،   یو منطقو یالملل نیب یاز رقابت ها  یکه ناش یطانیش یها  یباز
شده  در پس   میقبأل تنظ یها  یویبا سنار یجنگ تکارانیو جنا  یاوباش داخل رانیجنگ بکمک اج  یننده گان اصلگردا

 بیفر  یبرا  تکارانیجنا   یها   ی. بازدهندیادامه م  ندر افغانستا   یزیبه تداوم جنگ و خونر   کیو تار  اهیس  یپ رده ها 
  باشد.  یدفاع افغانستان م یملت مظلوم  و ب

و  ییکا یقوماندان آمر  لر،یمکافات و مجازات در عمل معکوس است. جنرال اسکات م اریمع یافغانستان کنون در
و لواطت   یجنگ  تکاریجنا  نیدوستم ا  دیناتو در افغانستان و اسدهللا خالد، سرپرست وزارت دفاع افغانستان به عبدالرش

را در برابر مردم افغانستان انجام داده   یشماریب  یبشر  دض  اتیسواد کامل که در چهار دهه جنگ جنا   یکار فاسد و ب
اند  دهیافغانستان رسان یجمهور استیبه مقام معاون اول ر یمتعدد استخبارات یاست،  اکنون توسط بکمک شبکه ها 

 .  کندیم ریدر شهر شبرغان، مرکز جوزجان با مدال تقد
  کند،یم یگ ندهینما  هیاز استخبارات ترک یشمرم یکه با کمال ب یتکاریجنا  کی ۀنیمدال بر س نصب

 یدر جامعه ا  دیفرمودند متوجه باش  یم  شهیاز استادان معظم را بخاطرم آورد  که استاد بزرگوار ما هم  یکی  ۀفرمود 
 خورند.   یخودش نم یاصل با جا زیوجود نداشته باشد دو چ  چیه تیکه عدالت و انسان

آن را  یستگیشا  کهیبه کس ریتفنگ است .  نشان، مدال و تقد یمرم گرشیاست و د ریمدال و تقد از آن نشان، یکی 
 .   کوشدیرا م گناهیاصابت کند ب گناهیبا جان ب دیتفنگ ظالم که نبا  یو مرم  شود،یاش نصب م نهینداشته باشد به س
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