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میکن یاشتباهات گذشته را در افغانستان تکرارنم »   «  
 

 

 

         کشور ما یها هیآنکشور را در کوهپا خیجنگ تار نیتر یکه طوالن کایامر تیدفاع پر صالح ریوز

                               .نمود« اعتراف » امروز خود مطالب فوق را  ی، در سخنران دینمایم«  تیریمد» 

   

 قیآغاز گذار به صراحت و اذعان به حقا کهیندارد و در صورت یرادی، ا« اعتراف » نفس  کهیحال در

مالک صداقت آن خواهد  یدر قبال افغانستان و منطقه باشد ، عملکرد بعد کایتلخ اشتباهات سکانداران امر

من الشمس و اظهر  باشدیمختصر مطمح نظر نم نیدر قبال افغانستان در کایاشتباهات امر یبود . بررس

است و دوزخ را در وطن ما شرارت  یخونبارکشور ما معلول و محصول مداخله خارج یدیاست که تراژ

 کیوپولوتیبمثابه ابزاردر خدمت اهداف ج ریاخ ییچهار دهه  یبرپا نموده اند که ط یریگان شر شهیپ

 یم ( و آغاز عجوالنه حمالت نظام 2001از همان سپتامبر ) « اشتباهات »  نی، قراردارند و ا کایامر

بدون  ریوز یبخاطر کثرت آن ، آقا دیو تا کنون تداوم دارد و شا« بن » و کج گذاشتن خشت اول در 

                                                               .جمع اکتفا نموده است غهیمشخص ساختن به افاده و ص

   

،  باشدیجنگ افغانستان م فیکم و ک ینگذارو پال یژیدراسترات ریهر حال چون موضوع صحبت ، تغ به

                                                                                   :دفاع نوشت ریوز یخطاب به آقا توانیم

   

در دو بخش  توانیم جازی، به ا باشدیخونبار مردم ما م یدیافغانستان که عامل تداوم تراژ لیآش پاشنه

                                                                                                                    :مطرح نمود

 

یدر بعد داخل :   

  

 یمتک یو قوم یمیتنظ ریو غ یمسلح مل یقانون را مالک عمل و بر قوا تیکه حاکم یدولت مل فقدان

 ییایو ماف یطالب - یجهاد یهفده سال به نام بازار آزاد ، بازار فساد گسترده ، شرکت سهام نیا یباشد . ط

          داران کهی، دکانداران قوم ، ت نیرا بر سرنوشت مردم به اعزا نشسته حاکم ساخته است و تاجران د

                                                                 . رندیگیم یاز مردم قربان یاسیو جالبان س« جهاد » 

 



  

: یدر بعد خارج  

 

« امن » از مراکز  یالملل نیب ریگان شر شهیکه شرارت پ دهیجنگ اعالم نا شده پاکستان باعث گرد تداوم

                                              .قرار دهند تیبشر هیعل اتیشان در آنکشور ، افغانستان را آماج جنا

 

و افغانستان به مرکز  ندینمایم یکش زمیبه آتش جنگ ه زین هیاواخر روس نیو در لیالح سیبا دسا رانیا

و ... مبدل  یو سعود رانیهند ، پاکستان ، ا یمنطقو بیرق یقدرتها یابتین یحسابات و جنگ ها هیتصف

                                                                                                                    .است دهیگرد

 

 یخیکه مقدرات تار باشندیم سیو انگل کایامر زیکجدار و مر یها استیعامل فوق معلول س هردو

                                                                   .زنندیبزرگ رقم م یهایباز دیافغانستان در دور جد

   

:نرویبد  

 

 وریآگاه باشد که مردم صبور و غ دیکار کشته که تجارب جنگ در کشور ما را دارد ، با ریوز یآقا

که هرگاه هدف  دانندیم ی، بخوب دهیگرد لیبر آنان تحم خیجنگ تار نیتر یاز طوالن یکیافغانستان که 

عامل عطف  دو نیو پالن به ا یژیاسترات نیدر تدو دیبه صلح باشد ، با یآبیمهار کردن جنگ و دست

بحساب کم  یداشته ودوام باز یغاتیآن همچو اظهارات مصرف تبل ریو در غ ردیصورت گ یتوجه اساس

شود  دهیو ناسور افغانستان خواهد بود و د نیبه زخم خون یاضاف یساختن عساکر ، نمک پاش ادیو ز

( به کجا  2)  خیتار یاه ونهی( زده شده ، سرنوشت د 1« )  وانهیسگ د» که اکنون که قرعه فال بنام 

                                                                                                                    .دیخواهد کش

 
سازان  یژیاست و استرات دهیگرد ادیعنوان  نیبه هم یالملل نیدر مطبوعات ب کایجنرال چهار ستاره امر نی: ) ا 2 و1 

.خطاب نموده اند ( خیتار یها وانهیرا د یافراط انیادگرایبن نجریکس یو منجمله هنر کایمعروف امر  

 

 

حرمت با  

   

 

  


