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  تصویر از نابودی و بربادی افغانستان

  

بربادی یک ملت تصویر احساسات میان تهی را نیاز ندارد، که برای سقوط دیوارها آنرا 

نظاره کرد. بربادی ملت که نصیب افغانستان گردیده است. بزرګترین بدبختی اند که آزادی، 

استقالل، کاشنه و تمام هستی مادی و معنوی اتباع زحمتکش آنرا که با عرقریزی و خون 

 خویش کشور افغانستان را اعمار کرده بودند، دشمنان آنرا بی رحمانه از بین بردند.       

 اگر توطیه های دشمنان ویران گری میهن در یک پله ترازو بود ند، خیانت رهبران،  بیغرتی  

اتباع  برده مانند آن طرف دیگری پله ترازو است، برده ها با  پالنهای شوم دشمن علیه  

 کشور  پی نبردند، برده ها نتوانستند از موجودیت کشور و سرزمین آبایی خویش دفاع  کنند.  

حوادث دنباله دار بدبخت یهای ملت افغان تراژدی نابودی کامال  میهن است که بادستان  

دشمنان بیگانه و مزدران شان در چهار مرحلۀ متواتر درافغانستان صورت گرفته است.  

توطیه های دشمنان علیه افغانستان در اوایل سالهای )1970( میالدی، بشکل جنگهای  

استخبارات در چهار حملۀ دوامدار با پالنهای  شوم  ویرانی کامل افغانستان انجام یافت ند. 

دشمنان افغانستان ستراتیژی ویرانی میهن را آگاهانه علیه کشوریکه اکثریت قاطع اتباع  

 آن مسلمان ان بودند،  بنام دفاع از "قوم"، "مذهب" و "جهاد" برای "اسالم" قرار دادند.  

مرحلۀ  اول و دوم حمالت پالن شده پس پرده های دشمنان علیه افغانستان بیش از )18(  

هژده سال را دربر گرفت،  تا رقابتهای بیگانگان ابر قدرت در دوقطب مخالف و متضاد 

 میدان جنگ خود را بکمک مزدران خویش با پیمانه وسیع توسعه و گسترش دادند.  



مرحله سوم و چهارم حمالت دشمنان علیه افغانستان از سال )1992( میالدی با آغاز  

قدرت تنظیمایهای "جهادی" ساخت استخبارات پاکستان و ایران در افغانستان ایجاد گردیده 

است، جنگ های نیابتی  طرفین درگیر رقابتهای حلقات درونی و بیرونی در یک قطب برای 

 کسب قدرت و حاکمیت افراطی "مذهب" در افغانستان متمرکز بودند. 

نتایج رقابت حلقات درونی در بازار رقابتهای منطقوی و بین المللی زمانی قرار گرفت ، که  

دشمنان افغانستان توانستند ریزرفهای کافی مزدران خود برای ازبین بردن کامل افغانستان 

استخدام کنند. دشمنان افغانستان در اقدامات نخست بنام دموکراسی و آزادی با آسانی قادر 

گردید ند که  فاسدترین نوع دولت مفسد  جهان را در افغانستان ایجاد کنند. حاکمان مزدور  

 دولتی انارشی کامل را در ت مام بدنه های باالیی حرارشی حکومتی آن  مسلط ساختند.  

دشمن ان افغانستان در مرحلۀ  گذار فاز نابودی نهایی کشور بتاریخ )15( پانزدهم ماه اگست  

) 2021(  میالدی در یک اقدام سازمان یافته قادر به محوه کامل استقاللیت و خودارادیت  

 افغانستان با تسلط  مجدد حکومت طالبان در افغانستان موفق  گردیدند.   

 

افغانستان کشور باغرور بود که  دشمنانش درطی پنج دهٔه توانستند این میهن زیبا  را 

کامأل در پرتګاه نابودی سوق بدهند. افغانها نتوانستند از استقاللیت، تمامیت ارضی و 

موجودیت میهن خویش دفاع نمایند. افغانستان آن ملت عظیم زندگی عنعنوی آزاد دیروز  

بود، که امروز برای اتباع خویش هیچ چیزی قابل لمس و افتخار، حتی سرپناه زندگی و 



زنده ماندن را هم ندارد. دشمنان افغانستان با چال و فریب همه  هستی های مادی و معنوی  

 حتی دین و عنعنا ت  کشور را نیز بصورت کل غارت نمودند. 

افغانستان امروزی فاقد آزادی، خوداردیت و استقاللیت بحیث یک کشور مستقل دیگر  وجود  

ندارد. افغانستان امروزی در روی نقشۀ کرۀ زمین  ب میدان بزکشی دشمنان ش  تبدیل شده است.   

آنچه را که دشمنان افغانستان در طی دها اخیر در کشور  بنام  "مذهب "، "قوم"   و " جهاد"  را 

در سرلوحه   های دشمنی و ویرانی درفش شان  ساخته بودند، در واقعیت امر نه مذهب بود ،  

نه قوم و نه  "جهاد"، بلکه نابود  کامل افغانستان بود که متأسفانه اتفاق افتاده است. برده های  

که از افغانستان زنده مانده اند، فقط خودرا زنده در داخل و یا خارج از کشورنجات دادند،  

مگر تمام هستی ها وافتخارات کشورشا نرا دشمن نابود  کرده است. دیگر تسلط مستقیم  

  است خبارات پاکستان و توطیه های ایران در افغانستان چیزی پنهان نیست که گفته شود.   

 

تصور سراب طالب را که مدتها بلندگویان دشمنان افغانستان روزنه امید تبلیغ میکردند،  

دشمنان افغانستان در قالب طالب بنام دستار "دین"  امارت چنان فریبنده و پوچ میکیاژ  

ساخته اند، که تار و پود آن در کمتر از دوماه  چنان  بی معنی و شرمسار از أب برآمده اند 

که دیگر  چهرۀ  طالب قابل دیدن نیست. دیګر هیچ چیزی بجز  با نفرت   دیدن ب ه  چهره    کثیف  

طالب هم باقی نمانده است. در ذهن انسان افغان دیګر امید افسانه های سیاست با ارمان این  

ملت بدبخت هیچ چیزی حقیقی  بجز تأثر و تماشای غرق شدن کشتی میهن مانند تیتانک  

 وجود ندارد  که با آن دلبست. از سقود کشتی تیتانک هم چند تن زنده به نیویارک آمده بودند. 

  هزاران نفرین بر دشمنان افغانستان باد که ملت   مظلوم و بیدفاع را مکارانه نابود ساختند . 



 اهداف نجات افغانستان که بحیث دورنمای در یک تصویر برای کشور مستقل با جدا 

ساختن صف اتباع  آن از حلقات جنگ طلب وغارتگران جهت احیای خودارادیت و 

استقاللیت ملی  میهن تصور می شد، در وجود برده گان بزدل دنباله رو طرفین جنگ طلب  

 ناممکن است.  برای نجات افغانستان از چنگ دشمن معجزه امکان ندارد.    

بعد از تصرف قدرت توسط طالبان و قطع شدن کمکهای بین المللی، فقر به صورت وحشتناکی در 

 افغانستان افزایش یافته است. برخی مردم مجبور به فروختن فرزند  خورد سال شان شده اند .

 

کور شهیدان ګلګون کفن میهن افغانها که در راه نجات وطن خویش نابود شدند،  

 بازماندګان بی همت ملت غرقه در خون را که برده  وار زنده مانده اند هرګز نمی بخشند.

   


