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 افغانستان نا امن ترین کشور در جهان
 

 

 

موسسۀ ریسرچ گالوپ امریکایی درتازه ترین تحقیقات خویش که پیرامون امنیت در جهان انجام داده اند، به تاریخ هفتم 

در مورد افغانستان گذارش تکاندهدۀ اضالع امنیتی را بدست نشر سپرده است.  در گذارش میالدی  2019نوامبر 

 منتشر شدۀ مذکور در مورد امنیت در افغانستان که با ارائۀ ارقام تقویمی مستند ذکر گردیده است نوشته است که !

کشور در جهان ازجمله نا امن ترین کشور بشمار میروند. 142افغانستان در بین   

سؤاالت اساسی و مبرم نزد مردم افغانستان وجود دارد که علل این همه نا امنی ها در افغانستان در چه نهفته است و 

 مرتکبین اصلی چنین جنایات نابخشودنی و ضد بشری در قبال مردم بی دفاع افغانستان کی ها هستند. 
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مظلوم و بی غرض افغانستان از جنگ و خونریری نفرت دارند، مردم شریف افغانستان در سازماندهی و مردم  همه

پرداخت مصارف جنگ و خونریزی هیچ سهم و مداخله ندارند، مگردشمنان مردم کشورما جنگ و خونریزی را 

 باالی این مردم فقیر و بیدفاع تحمیل نموده اند. 

امریکا با عصری ترین سالح های وامکانات -یف قوای نظامی خارجی ناتودر چنین حالت ضرورت حضور و وظا

 خارق العاده شان و "دولت "  مورد حمایت ایشان درافغانستان چی معنی دارد ؟ 

علل این همه ناامنی ها و ادامۀ جنگ و جنایات هولناک طی چهار دهه درافغانستان که ناشی از رقابت های خارجی 

افغانستان پاکستان و ایران بوده روشن میباشد. دشمنان مردم افغانستان آگاهانه خواسته اند که  ها ودشمنی همسایه های

 افغانستان از جملۀ نا امن ترین کشور درجهان باشد.

بیش از سی وهفت سال میشود که دشمنان مردم افغانستان هشت تنظیم "جهادی" ساخت دست پاکستان و ایران اول:  

ظار "جمعیت اسالمی"، جنبش "ملی اسالمی" شمال  که در آن ملیشه های جنایتکار عبدالرشید را با اشتراک شورای ن

دوستم، ملیشه های جواسیس انگلیسی سید کیان وعده ای از جنراالن و خائنین که علیه حکومت داکتر نجیب هللا عمالً 

غارتگر را بر مردم مظللوم و بی دفاع  دست به کودتا و خیانت زدند  به نام "اسالم"  و "جهاد"  فاسد ترین "دولت"

 افغانستان تحمیل نمودند. 

 

* این جنایت پیشگان تمام اموال و ملکیتهای دولتی و مردم کشور را غارت کردند، هزاران هموطن بیگناه و بیدفاع 

 مسلمان ما را در روز روشن به قتل رسانده اند. 
 

قوای مسلح افغانستان که حافظ منافع ملی و امنیت کشور بودند  * مطابق ستراتیژی  پاکستان حرارشی نظام دولتی و

 ازبین بردند،  فساد و انارشی مطلق را در کشور حاکم ساختند. 

* این جنایتکاران و قاتلین حرفوی اختالفات قومی و مذهبی را دور از تصور انسان  برخالف حقیقت موجود در بین 

تیجۀ آن پاکستان و ایران به بسیار آسانی توانستند وحشی ترین حلقات مردم شریف کشورما چنان دامن زدند تا درن

 افراطی طالب والقاعده را در افغانستان جابجا سازند. 
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* با ورود طالبان "کرام" و القاعده دشمنان مردم افغانستان چنان قیامت و روز محشر را در کشور ما برپا نمودند که 

دای شالقهای مولوی قلم الدین جالد  فغان و نالۀ مادران مظلوم و اطفال بجز صدای شالقان جالدان طالب همچو ص

 غرقه در خون را هیچ کسی در افغانستان نمی شنیدند. 
 

* طالبان تحت نظر و همکاری مستقیم آی.اس.آی پاکستان و با اشتراک القاعده تمام اساسات زندگی نورمال مردم 

امارت "اسالمی" شان برهم زدند، تمام مزارع، مکاتب و اماکن مقدس  متدین و مسلمان افغانستان را در سایۀ وحشت

 و تاریحی کشور باستانی افغانستان را به هدایت پاکستان و ایران سوختاندند. 
 

پاکستان و ایران بوده و تا هنوز هم هستند، مگر زمینۀ سازی * درحالیکه تمام پناه گاهای امن طالبان و القاعده درخاک 

 امریکا با چهل وسه کشور جهان را درافغانستان مساعد ساختند.  -ورود قوای نظامی ناتو

 

* همۀ این ماجراء ها تصادفی صورت نگرفته است که افغانستان ازجمله نا امنترین کشور های در جهان گردیده است. 

ناامنی وجنایات با حمایت خارجی درافغانستان قدرت و حکمروایی را بدست دارند، دشمنان وحشی  مرتکبین اصلی این

 جنگ و فساد را بزور سر نیزه باالی مردم بیدفاع کشور ما تطبیق می نماید.  
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با چهل ناتو  –( هژده سال میشود که در دور بعدی ادامۀ  بدبختی ها باالی مردم مظلوم افغانستان امریکا 18)دوم: 

ه ناتو افغانستان را ب –وسه کشورمقتدر جهان با عصریترین سالح های مرگبار خویش حضور نظامی دارند. امریکا 

 بدترین و نا امن ترین محل در جهان تبدیل و مردم مظلوم افغانستان دیگر توان مقابله را ندارند. 

له داخلی و حمایتکران خارجی این "دولت" فاسد جواب این سوال اساسی مردم  را باید حکمروان سی وهفت سا

چهل  درافغانستان برای مردم مظلوم کشور ما بگویند که چرا با موجودیت "دولت" مورد نظر شان و حضور نظامی

 وسه کشورمقتدر جهان با عصرترین سالح ها بازهم ؟

 

؟  شما صادقانه بگوئید که حضور کشور در جهان ازجمله نا امن ترین کشور گردیده است 142افغانستان دربین 
 نظامی و وظیفۀ امنیتی شما در افغانستان چیست؟

 

صادقانه بگوئید که دستاوردهای واقعی هژده ساله شما در افغانستان کدام اند؟ چیزهائی را که دولت تحت الحمایه 
 دستاورد تبلیغ می کنند حقیقت ندارد.   خارجی

 

 

 

 

روز این جنایتکاران داخلی و حمایتکران خارجی شان به رخ مردم  افغانستان *  قانون اساسی، کاغذی را که هر 

می کشند هیچ یک از مواد آن درعمل  برای تأمین عدالت و رفا مردم مستحق افغانستان تطبیق نگردید است. آیا این 

 دستاورد است؟

ر پا کردن تمام ارزشهای مدنی حقوق  * حقون زنان در طول تاریخ کشور ما بیشتر از حال پایمال نگردیده است. با زی

زنان در یک کشور اسالمی  از این خجالت و شرمساری بیشتر و بدتر هم وجود داشته نمیتواند که رد پای فحشا به 

 داخل ارگ ریاست جمهوری افغانستان رسیده است. 

 * طالبان و داعش هر روز مکاتب، مدارس، مساجد سالونهای عروسی را

 ان غرق می نمایند مسؤول این همه جنایات در افغانستان کیست ؟   با خون بی گناه 
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* در کشور بیچاره ای که اگتریت اتباع آن هیچ نوع احساس امنیت، سالمتی روحی و جسمی ندارد دست آوردهای 

 هژده ساله شما در کجا مخفی شده است ؟  

اس. آی.  پاکستانی احضار نموده،  توهین و تحقیر می * دیپلوماتهای دولت فاسد کنونی افغانستان را هر روز آی. 

نمایند، دولت نظامیگر پاکستان هیچ  ارزش برای دیپلموماتهای افغانستان قایل نیستند، بگوئید که پس موجودیت 

 سفارتخانۀ افغانستان در پاکستان برای چه منظور است. این هم دستاورد هژده ساله شما است. 

خار گذشته افغانستان عزیز هموطنان شریف ما که با این طرف خط تحمیلی دیورند انگلیسی * در طول تاریخ پر افت

زندگی میکردند در برابر تجاوزات پاکستان با ریختن خون پاک شان مردانه وار از خاک مقدس خویش دفاع می 

"دولت" فاسد تحت  حضور نظامی چهل وسه کشور مقتدر جهان با عصریترین سالح ها بشمولنمودند، مگر حاال با 

، پاکستان در داخل خاک افغانستان حصار سیم خار دار خود را اعمارنموده اند و الحمایۀ خارجی ها در افغانستان

 قسمتی از خاک مقدس کشور را تصرف کرده اند. اینست دستاورد هژده ساله شما.

 
 

فوق بینید فقط چند روز قبل اردو پاکستان معدن و کوه جلغوزی را در ولسوالی گومل والیت پگتیکا * در عکس 

 افغانستان تصرف کردند. اینست دستاورد هژده ساله شما.  
 

* خجالت نمی کشید که با چنین  اظهارات افترا و دروغ های شرم آور شاخدار که مایۀ بس بیشرمی و خیانت به 

ر مذکرات غیر قانونی به نام "صلح" برای ادامۀ جنگ در کشور شرکت می کنید،  فریاد های مادر وطن است، د

( سالۀ تان را با گروه آدم کشان،  طالبان  قاتالن مردم مظلوم و بی گناه 18حفاظت دستاوردهای دروغین هژده )

 افغانستان در روی میز مذاکره در کشور چین مطرح می نمایند.

ی و بی غیرتی بیشتر از این هم شاخ  و دم ندارد. دولت فاسد شما برای مردم خدمت نمی * خیانت بوطن بیشرم

کنند، از منافع ملی کشور دفاع نمی کنند. اینست دستاورد هژده ساله شما. شرافت مندانه است که لجاجت را کنار 

 د را خود شان تعیین نمایند. بگذارید باید هرچه زودتر همۀ تان استعفی بدهید تا مردم کشور بتوانند سرنوشت خو
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* هیچگاهی صلح پایدار و عدالت واقعی در افغانستان تأمین نمی شود که درغیاب نمایندگان  قربانیان واقعی جنگ 

کثیف شما در افغانستان، بدون حضور داشت قاضیان بیطرف، بدون تدویر محاکم عادالنه علنی صلح امکان پذیر 

 نیست. 

عدالت واقعی در افغانستان با تدویر چنین مذاکرات غیر قانونی با مرتکبین جنایت کاران  * هیچگاهی صلح پایدار و

 جنگی  در افغانستان که وسیلۀ دست دشمنان میهن ما هستند در پس پرده های تاریک سیاه در نبودن حضور مدعیان 

ت ادامۀ خونریزی و دشمنی با مظلوم و قربانیان اصلی جنگ در افغانستان انجام می شود صلح نیست بلکه خود ثبو

 مردم مظلوم  افغانستان است. 

* لطفأ از روی وجدان به مردم افغانستان صادقانه جواب بدهید که باوجود همۀ این جنایات انجام یافته در قبال مردم 

 بی گناه و بی دفاع افغانستان  دستاورد های هژده ساله شما در افغانستان چیست؟  

انستان روزمره  نشان میدهد که بجز جنایات و تبلیغات میان تهی دستاورد مهم  در حیات حقایق مستند در افغ

 اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پایدار در زندگی مردم مظلوم کشور ما به وجود نیامده است.    

در افغانستان  با پیش برد چنین شیوۀ های غیر قانونی و دروغهایی به نام "صلح" هرگز صلح واقعی  و پایدار

 برنمیگردد. 

  
 مرگ بر دشمنان رنگارنگ مردم شریف افغانستان

 نابـود باد جنایتکاران و دروغگویان در افغانستان
 
 پای
 

 ******** **** 
 

 
 تذکر: 

مطالعه کنند، می توانند با را این نویسنده  ی ازو مطالب دیگر نبشته هادگان محترم متمایل باشند که هرگاه خوانن
 رهنمائی شوند!" شان به فهرست "آرشیف ،نویسنده در صفحۀ مقاالت عکس اجرای "کلیک" بر
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