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 1۸/۰3/۲۰۲۰            اخترمحمد یوسفی

 

 گیری بحرانات دشمن در افغانستان؟ شکل
 

 دشمنان خارجی افغانستان بخصوص آغازگران بحرانات نخست از همه کشور همسایۀ افغانستان ایران و پاکستان
فرهنگی نامشروع دارند با کمک ارتباطات بین المللی و حلقات که در کشور ما منافع مستقیم اقتصادی، سیاسی و 

معین مرتبط داخلی افغان شان گاهی همگام مشابه و همزمان و گاهی هم متضاد و متفاوت اعمال تخریبی بیشرمانه 
 خود را در افغانستان از مجرای های متعدد بر ضد منافع ملی میهن ما انجام میدهند.

 

ای ه ده و قرار داشتن حلقات معین داخلی افغانستان که نتیجه جنگ پنج دهه درخدمت دستگافکتور ارتباطات پس پر
 أنانه بر ضد منافع ملی افغانستان انجام داده، بلکه مستقیمیئاطالعات خارجی قرار گرفته اند، آنان نه تنها اعمال خا

 ابود افغانستان ادامه میدهند.برای حفظ منافع شخصی و حلقوی شان تا سرحد ن آتش جنگ رقابتی بیگانگان را
از آنجائیکه این حلقات اجیر در مواضع دفاع منافع ملی کشور و ثبات آن قرار ندارند، بدون پیوند وغیر متعهد به 

تغییر مؤقعیت شان بر حسب حفظ منافع شخصی و حلقوی شان از  نستان می باشد.افغاحفاظت ارزشهای منافع ملی 
رت میگیرد. عدم ثبات آنان کشور را در مسیر بحرانات پی درپی و بی ثباتی کشانده موقعیت به مؤقعیت دیگری صو

 است. برای این حلقات اجیر در صورت حفظ منافع شخصی شان فرق ندارد که با کدام کشور دوست باشند. 
 

 
 

گذشته از حمایت مستقیم مالی و نظامی مس ایاالت  ( سال19غیان انتخابات با وجود آنکه در طی )بحران کنونی با
متحده امریکا و ناتو برخوردار بودند، همچنین خصوصیات دوسره دبل اجنت دارد، بغاوتگران در عین زمان در 

 د را با ایران، روسیه و ترکیه نیزحفظروابط خو پیش پرده با پیشنهادات ایاالت متحده امریکا و ناتو و در پس پرده
 نمودند. 

و به کمکهای ایران، روسیه و ترکیه دلبسته  بغاوتگران اکنون پیشنهادات ایاالت متحده امریکا و ناتو را قبول ندارد
جمهوری های شوروی، "اتحاد شمال" و بخصوص  م ببعد( روسیه و 1993 از سالاز زمان آغاز جنگ داخلی ) اند.
میالدی برهان الدین ربانی، مسعود و دوستم را در جنگ علیه طالبان که حمایت پاکستان و  1992د از سال بع

 عربستان سعودی کمک کرده است. 
ا ویتوی "روسیه" حکومت ربانی در سازمان ملل متحد چوکی خود را حفظ توانست با وجود اینکه طالبان تمام والیت 

ز کابل به هدایت مال محمد عمر از قندهار رهبری میکردند. کمپنی تیل امریکایی کشور در کنترول داشتند وکشور ا
نمایندگان خود را بحیث دیپلومات فرستاده بودند، مگر  یونیکال با نمایندگان طالبان مذکرات پی در پی انجام میدادند و

 در کشورهای غربی از حیثیت کورد دیپلوماتیک برخوردار نبودند. 
تحاد ا سپتمبر، که ایاالت متحده "اتحاد شمال" را به حیث بدیل "طالبان" تعیین کرد، این "اتحاد نام نهاد" بعد از حوادث

قبال وقتی  سالح و مهمات ساخت روسی می جنگید. پوتین. این حمایت را اعالن کرده بود شمال وارد میدان مقابله
د آمد، گزارشات مطبوعاتی خبر داد که طیارۀ روسی هیأتی قبل ربانی از فیض آبا نچندی ، و شدکنفرانس "بن" دایر 
 را فعال سازند و از طریق ربانی بدانند که چه می شود. تا یک روز قبل از کنفرانس بن، سفارت را به کابل فرستاد،
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هیچ امید برای افغانستان وحود »م( تحت عنوان 1۹۹۴جنوری  ۴ۀ )"زوید دویچه سایتونگ" روزنام در یک مطلب
 ، که در سطر فوقانی صفحۀ روزنامه می نویسد، مدعی است که:«ندارد

شور کافغان ها از مخالفین بیگانه هیچگاه ترس جدی نداشته اند. تا الحال هیچ کس بدان مؤفق نشده است، که این »
هانی برتانیه، در برابر مقاومت افغان ها شکست خورد. در جقدرت  1۹آسیای میانه را مطیع خود سازد: در قرن 

قرن بیست هم، قدرت بزرگ شوروی. اما حال افغانستان را سقوط تهدید می کند. این کارگاه فقط ساخت دست خود 
یه اشغالگران می جنگیدند، حال علیه همدیگر می افغان هاست. زیرا به همان شیوۀ لجوجانه و سرسختانه که عل

قبل، حکومت کمونیستی نجیب هللا سقوط داده شده است، جنگ گروپ های متخاصم  سال ۲۰جنگند... از زمانی که 
را افراد ملکی تشکیل  ان( انسان خاتمه داده است. اکثریت قربانیده هزار) 1۰۰۰۰علیه همدیگر، به زندگی بیش از 

کشته در یک آخر هفته، در  3۰۰اینکه جنون افغانی قابلیت افزایش را داراست، روز تغییر سال نشان داد: می دهند. 
پایتخت کابل در کم از کم شش محل قسمی، تقسیم شده است. یک حکومتار دهنده وجود ندارد. صدراعظم )هدف 

ار دهد. جبهات و اتحاد ها دائماً تغییر گلبدین حکمتیار( به خود حق می دهد، که قصر رئیس جمهور زیر فیر راکت قر
می یابند. رئیس مذهبی دولت اسالمی، اعالن جهاد، جنگ مقدس راعلیه متحد قبلی خود، جنرال وقت کمونیست، 
صادر می سازد. همین شخص در عین حال راه را نمی یابد، تا با جدی ترین مذهبی کشور، خودش را متحد سازد. 

ینی شده نمی تواند. قدرت طلبی شخصی، اختالفات "ایتنیکی"، جاه طلبی سیاسی قدرت ختم جنگ همه علیه همه پیشب
های همسایه، نظیر پاکستان، ایران و ازبکستان، همه و همه اینها جنگ را زنده نگه می دارند. یگ امید، برای 

 « افغانسان وجود ندارد. در اخیر تجزیۀ کشور بوقوع پیوسته می تواند.
ترکیه و سایر خارجی ها تحریکات خویش را هدفمند صرف با سؤ استفاده از نام قوم و مذهب به پاکستان، ایران، 

شیوه تقرقه به پیش میبرند، مگر بجز حلقات همکار و مربوط دستگاه استخباراتی شان با دیگر افراد همان قوم و 
 مذهب هیچ نوع دلسوزی خاصی ندارند.

 :پاکسان – اول
شخصیت های " جهادی" قوم پشتون چنین است. در عکس اول  استخبارت پاکستان در بیننمونه مثال مستند ترجع 

قوماندان عبدالحق در عکس وسط با افرادش سر سنگها نشسته،  طرف چپ گلبدین حکمتیار در پذیرایی گارد پاکستان،
   و حامد کرزی با بینظیر بوتو.

 

 
 

طی  استخبارات پاکستان در در حالیکه هرسه گلبدین حکمتیار، قوماندان عبدالحق و حامد کرزی از قوم پشتون بودند
میالدی همزمان  2001تا اکنون از گلبدین حکمتیار مستقیمأ حمایت میکند، مگر در نوامبر سالچهل و پنج سال متواتر 

البان به ط آی. اس. آی. پاکستان افغانستان در قوماندان عبدالحقبا ورود  ایاالت متحده امریکا و ناتو با اغاز عملیات
 قوماندان عبدالحق عالوه پاکستان همان قاتالناطالع دادند و قوماندان عبدالحق را بصورت عاجل بقتل رساندند. بر 

  ( سال حمایت کردند، تالش دارند تا طالبان دوباره قدرت را در افغانستان بدست بگیرند.1۸را )
درعکسهای زیر از راست  مثال مستند ترجع اقوام هزاره و پیروان مذهب شیعیه را در افغانستان ببیند.ایران :  -دوم

بطرف چپ محمد محقق شاگرد  سرابی هزاره، درعکس وسط داکتر رمضان و بشردوست هزاره،داکترعبدالواحد 
 مدرسه خمینی ایران هزاره. 
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 اخوند محمد محقق هزاره  داکتر بشردوست هزاره   داکترعبدالواحد سرابی هزاره    

 

در حالیکه هرسه شان از قوم هزاره هستند مگر داکترعبدالواحد سرابی و داکتر رمضان و بشردوست دارای تحصیالت 
ه از اینکه افغانستان کشور خود را از دل وجان دوست دارند، مورد نظر و حمایت ایرانیان نیستند. ایرنیان دوکتورا بود

برای اهداف شوم شان به کسانی مانند کریم خلیلی و اخوند محمد محقق ضرورت دارند که تا برای منافع ایران در 
   افغانستان کارکند و از حمایت ایران برخوردار باشند.
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