
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

  

 

4 از   1  

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 

 09/12/2019          اخترمحمد یوسفی
 

 مظاهره چیان
 ؟از کجا ریختند یمیلیون مظاهره چیان ده ییک میلیون گانندددهن یأر

 

کم  راه برای چرا غارتگری، ،بی قانونی، فساد ظلم،  ،در کشور بی گناهان ، خونریزی متداومجنگ بیگانگان تداوم چهار دهه 

 جنایتکاران جنگی ،داخلی اوباش اجیرانتوسط  ان  شایعات جعلی اهریمن پخشبا  افغانستان کردن  ملت مظلوم  و بی دفاع

دشمنان خارجی افغانستان   دوام دارد. شان خونین جنگ ، برخور دار هستند در افغانستان ها خارجی مستقیمحمایت  از ""جهادی

به ا ر افغانستان فاعدبی  ملت  سرنوشت . دشمنان داخلی و خارجینده انمود ویرانبکلی خویش  داخلیاجیران اوباش را توسط 

  .که سرنوشت کشور روز به روز  تاریکتر شده میروند طفالنه مبدل ساخته اند ه ایبازیچ

  انمردم افغانستبیرونی دشمنان که  سترسانیده ااثبات به در کشور این حقیقت را  اداریموجودیت فساد  ،تداوم جنگحقایق 

 تانبی دفاع افغانس وملت مظلوم  به قمیت ریختن خون "جهادی" جنایتکاران ،اوباش داخلی کمکه ب می توانند هم هرآن و توانسته

  .درعمل پیاده کنندشانرا اف شوم و غیر قانونی داه

شکست پالن مصالحه  اب، شمسی 1371بهار سال  از درافغانستان تنظیم های "جهادی"حاکمیت  تباهی  سه گانۀمراحل 

در برابر جنایات یکسان  مرحله اسمیسه  ( 3) در تباهی است. آغاز گردیدهداکتر نجیب هللا و سقود حکومت سازمان ملل 

کمک کشورها ه با پول وهابیان اعراب  ب ساخت ایران و پاکستان " ی"جهادایه تنظیم .  جنایات توسطانجام شده استمردم 
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وحشت ان  تمام هنوز هم باتا و   می شودپیش برده  به شانسر رسانیدن اهداف شوم  و به افغانستان ویرانی برایغربی 

 . ادامه دارد

 

 در در هر چهار دوره تدویر تیاتر "انتخابات" و دیموکراسی جعلی که د،نوجود ندارهم  بی حیاییبیشتر از این رسوایی و 

ابات را با لجاجت نتایج انتخ در ختم انتخابات بوده که کشور جمهوریریاست انتخابات کاندید  همیشه عبدهللا عبدهللا  افغانستان

 .   می کوبد بیگانه را و درهای کشورهای  قبول ندارد

 حکومتبا سقوط  بعد از خروج قوای نظامی اتحاد شوروی که  تداش دوام (  سه سال3)که کمی بیش   مرحله اول : مرحله اول

  .استافغانستان شروع شده داکتر نجیب هللا و از بین اردوی مجهز ملی 

 توسط کشور و غصب امالک مردم و دارای ملی ل وحاکمیت چور وچپا

و  برهبری جمعیت "اسالمی" برهان الدین ربانی شورای نظار قوماندانان

  .دندتأسیس کراحمد شاه مسعود 

بیشترین ویرانی درجنگ های تنظیم های "جهادی"  اسناد نشان میدهد که 

از راه زور توسط احزاب گلبدین و دولتی درافغانستان  قدرتکسب برای 

 صورت گرفته است.برهان الدین 

یب خرچ جگلبدین که تازه از تیزاب پاشی بروی زن ها کشور دست کشیده از راه کوه ها لغمان از پاکستان با قاتلین خود مهمان 

 .   جمهورشوندریس لغوه کنند مستقیمأ باطل با یک تعداد  از کاندید دیگر میخواهد آرا انتخابات را  ، کابل شده اندقصرهای 

   

 گردیدهشروع  "اسالمی" بربریت طالبانامارت با ورود   گری پاکستانجادو عملکردبا م هدو مرحله آغاز :مهمرحله دو

ا ررأس القاعده  در بین المللی تروریستانعملیات  پاکستان اوج گرفت کهوقتی در افغانستان  ییرانبیشترین  و .است

 زمان آنمقابل در . در ( پنج سال دوام کرد5مدت قریب ) این مرحله .ساختندهمرا  ما کشوردر  طالبان با یکجا 

که با پول و سالح ها مجهز ساختند را   "جهاد و مقاومت " حلقهبا مقابله با غرب و اعراب سنی  ایرانیان و روسان

. در این دکردنمی حمایت بودندساخت ایران و گلم جمان دوستم  شیعه ، احزابچپاول گران شورای نظاراز متشکل 

 ندتالش داشترا  تشدید کردند  تفرقه هاآتش  چنان ایرانیان و روسان به کمک  قومی های مذهبی و و توطیه  تقابل

مهد نیاکان  که ندادندرا این موقع مګر ملت با وقار افغانستان به دشمنان  ، نمایندجنوب تقسیم  شمال و هب را افغانستان

 تجزیه کنند. دشمن را  شان

آغاز طالبان امارت وحشت با سقوط قوای نظامی ایاالت متحده امریکا و ناتو  ورود  این مرحله با مرحله سوم: 

 تیاترغربی ها تالش کردند تا          دارد.  هداما ی سرسام آورخونریز گذشته( هژده سال 18در طی )  .است گردیده

ر د  و تفرقه افگنان قومی ون "مذهبی"بکمک  افرطیبراساس روش های انارشیستی   را "دیموکراسی""انتخابات" و 

 پیاده کنند.  افغانستان

میالدی  2019 انتخابات دادن گان برای راهسوال اساسی در اینجا است که احصائیه های واجدین رای دهی و ثبت شده 

 هویپس این همه هیا   .ندمی دهن تشکیلرا رائ دهی ( ده فیصد شرکت کننده گان 10) حد اقلدر عمل افغانستان 

 ؟  نداز کجا شده ا مظاهره چیان ده میلیونیبا رائ دهندنده گان یک میلیونی 

ماری را بروی باز ش انتخاباتی  رای دهی دفاتر اسناد دروازه های شفافیت خودکننده گان  فریادکه  ستآنبدتر همه از  

 . و نمی گذارند که رای دهی مردم بررسی شود اند کردهقفل کمسیون انتخابات 
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وکراسی دیم بشکلبرای انتخابات مناسب بن بست درانتخابات افغانستان درعدم موجودیت بستر  و اساسی علل عمده

 نهفته است.   ه و جنگ زدهعقب ماند افغانستان در غربی

جنایتکار  فاسد و فرصت طلبعناصر تفرقه افگنان قومی که و ی ببا افراطیون مذه تا تالش کردندمشاورین غربی  -1

 ناننظر نه گرفتند. آانتخابات و دیموکراسی در را در گی افغانستانه عقب ماندخاص شرایط  "جهادی" بودندتنظیمی 

یلیونها ماینکه وجود  درافغانستان باایداری رمکشورهای سانتخاباب و دیموکراسی  کاپی کردن روشهای پیشرفته با 

درعوض دیموکراسی انارشیزم مطلق را در افغانستان  ،ناکام شدند کردندتالش  در افغانستان را صرف انتخابات دالر

ت بصورت دایمی  در اسار  اندشمن رشیزم سازمان یافتهتا کشور با موجودیت چنین دولت فاسد و انا ، ساختندط لمس

  .باقی بمانندو خونریزی جنگ 

تجربه کردند. مشاورین برای تطبیق اهداف شوم شان میالدی  1980طی سالهای در شوروی ها نیز را چنین حماقت 

 کنند. را در افغانستان کاپیخیالی سوسیالیزم اعمار شوروی خواستند تا توسط نیروهای چپ منحرف 

 ناممکن است.  در عمل بدون درنظر گرفتن شرایط خاص اجتماعی جامعه جامعه کاپی کردن مدلهای دولت سازی  

. است کشورملی در  اپوزیسیون واقعی و احزاب سیاسی حضور عدم در افغانستان موجود  بحرانی دلیل دیگر -2

دشمنان مردم افغانستان ایران و پاکستان هستند. تنظیم های  دست ساخته هایتنظیم های "جهادی" زاده جنگ،  

رقه تف یاافراطیت مذهبی و را این گروه هااساسات ایدیولوژی همه  .ارنددن منظم "جهادی" ساختار سیاسی حزبی و ملی

ر دسی را سیا انهاجازه مبارزه آزاد و مخالفان سیاسی ای قومی تشکیل میدهند. تنظیم های "جهادی" به دگراندیشانه

، مگر برای ادامه جنگ و غارت در "پارالمان" ندافغانستان ندادند و حتی در اساسنامه شان انتخابات را مردود شمرده ا

میان .  تنظیم های "جهادی"  بر اساس مشوره های کشور غربی دولت وهم اپوزیسون را از نامنهاد عضویت دارند

در  واقعی اپوزیسیون سیاسی خود کوزه و خود کوزه گر اند و امردر واقعیت  .نده اخود تنظیم های "جهادی" ساخت

ست که تنظیم های "جهادی"  اختالفات غارتگری نیهم  بیش مسخره و چشم و سفیدیاین وجود ندارد. عمل میدان 

  اپوزیسیون سیاسی می نامند.   رادر بین حلقات خود  چپاول را

 .در افغانستان بیگانگان موجودیت و تداوم جنگ -3 

برعکس اراکین دولت  ،باشد افغانستان در مورد اعتماد اگثریت مردم که ملیدولت واحد  رهبری عدم موجودیت  -4

 .است کردهتعین  را شان خود در افغانستان توسط خارجی ها از جواسیس مورد اعتماد

 .دارند  کامل که اعمال جنایات شان با فاشیزم شباهت جنایتکاران جنگی وسطترهبری نظام دولتی  -5

 ،بازی های شیطانی که ناشی از رقابت های بین المللی و منطقوی دشمنان مردم افغانستان سرچشمه گرفته است

سناریوی های قبأل تنظیم شده  در پس  باجنگ بکمک اجیران اوباش داخلی و جنایتکاران جنگی اصلی گان ه گردانند

 برای فریب کارانتی. بازی های جنامیدهندپرده های سیاه و تاریک  به تداوم جنگ و خونریزی در افغانستان ادامه 

 می باشدملت مظلوم  و بی دفاع افغانستان 

آمریکایی و ناتو در قوماندان  میلر، نرال اسکات ج. استمعکوس  در عملمکافات و مجازات در افغانستان کنونی معیار 

ی ب و این جنایتکار جنگی و لواطت کار فاسدعبدالرشید دوستم به  افغانستانافغانستان و اسدهللا خالد، سرپرست وزارت دفاع 

توسط ،  اکنون استمردم افغانستان انجام داده  در برابررا بیشماری چهار دهه جنگ جنایات ضد بشری در که سواد کامل 

در شهر شبرغان، مرکز رسانیده اند افغانستان  یجمهوریاست ر اول معاونبه مقام  استخباراتی متعدد شبکه هایبکمک 

  .ندمیک با مدال تقدیرجوزجان 
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فرمودۀ یکی از استادان  نصب مدال بر سینۀ یک جنایتکاری که با کمال بی شمرمی از استخبارات ترکیه نماینده گی میکند،

متوجه  همیشه می فرمودندبزرگوار ما که استاد   معظم را بخاطرم آورد

باشد دو چیز  وجود نداشته هیچ و انسانیت در جامعه ای که عدالتباشید 

  .دنرخونمی  شبا جای خوداصل 

است .   تفنگ مرمی شو دیگر است و تقدیر ، مدالنشاناز آن یکی  

 به سینه اشرا نداشته باشد  تقدیر به کسیکه شایستگی آن ، مدال ونشان

 که نباید با جان بیگناه اصابت کند بیگناه را میکوشد.     ظالم  تفنگ میشود،  و مرمی نصب

 

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