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 است گانگان در افغانستانیبنیادگرایان "جهادی" هرم منافع ب
 

می دستگاهای جهنبرای مسلمانان فرض است.  "جهاد"و  ،هستند مسلمان بنیادگرایان "جهادی" عقیده دارند که گویاعده 
مورد مسلمانان پاکدل سؤ تعبیر به حیث  بنیادگرایان "جهادی" برای را چنانو "مجاهد"  اد"همعنی "جاستخباراتی 

  گشته شود. یدکسی مثل خود شان فکر نکند باهر که غرض ادامۀ نادرست تعریف نموده است 
 

  
 

ادولف هیتلر هم بر صبغۀ افکار تعصب نژادی فاشیستی چنین می اندیشید، طرز تفکر ضد انسانی ادولف هیتلر و 
روز جنگ دوم جهانی در جهان گردید. در جنگ دوم جهانی باعث ب براساس تعصب نژادی استوار بود که حزب وی

د ض اتحاد بیش از پنجاه میلیون انسان کشته شده و بیش از نیم شهرهای متمدن اروپا و مدنیت ها را از بین بردند.
 و دو سیستم متضاد اقتصادی و سیاسی جهان برای صلحهمبستگی جنگ دوم جهانی در نتیجه فاشیزم هیتلری در 

  به پایان رسیده است. جهانی دوم جنگ چهار سالظرف درشریت آرامش ب
در وقت  میگذرد که جنگ دوم جهانی برابر ایام ( دوازده12)، بیش از پنجاه سالدر افغانستان  و خونریزی از جنگ

ت دولاتحاد جماهیر شوروی و  است.گرفته  ماهیر شوروی وقت شکلجبین ایاالت متحده امریکا و اتحاد  جنگ سرد
در  و خونریزی اتحاد جماهیر شوروی سقوط نموده و هیچیک آن دولتها هم وجود ندارد مگر جنگ تحت حمایت

  دارد. ادامۀافغانستان 
 .ودش ختم نمیهای ایرانی  و اخوند یپاکستانتوسط جنراالن  افغانستان مردم خشم و کینه توزی دشمنان سیه دل

و  ۀبیشرمان با تمام وحشت قتل و برادرکشی رادشمنان سیه دل مردم افغانستان بنام "جهاد" و اسالم در افغانستان 
 ادامه میدهد.  آن سنگدلی

وم د افغانستان کشور مسلمانان پاکدل و با دیانت است که به تناست سرزمینهای و نفوس کشورها درگیر در جنگ
ت که سفغانستان ا، سرزمین کوهستانی زیبا سرفلک پر از برف ااست کم جهانی کشور بسیار کوچک با نفوس

علل . استکه کینۀ دشمنان قسم خورده آنرا بر انگیخته زیبایی بیظیر آن آسمان نیلگون خدا را چنان زیبا ساخته 
ا آی روشن است. کشور مسلمانان پاکدل و با دیانت قطع نمی شودیک چرا جنگ و خونریزی در افغانستان در که 

یا آمدن صلح در افغانستان مخالف دین مبین آ  ،شان نداردخود حق صلح را در کشور مانند دیگر کشورها افغانها 
. اسناد دالیل صلح مخالف دین مبین اسالم نیست  آمدن و دارد، را صلحداشتن اسالم است. نه خیر افغانها حق 

 انستان نشان میدهد. صریحآ علل ادامه جنگ بیگانگان را در افغ
م، تأریخ نشر: 1990، سال 51)"شپیگل"، شماره ( منع سالح دیگر برای افغانستان: 17.12.1990)
(17.12.1990))  

اتحاد شوروی و ایاالت متحدۀ امریکا، می خواهند کمک اسلحۀ آنان را برای طرف های متخاصم در جنگ داخلی 
سال دوام کرده است، که در آن مسکو رژیم تحت الحفاظت  12اضافه از  افغانستان متوقف سازند. در منازعه ای که

اسالمی " جنگی های آزادی خواه" را تمویل می نموده  آنرا در کابل حمایت می کرد، و واشنگتن جنگ گوریالئی
 است.
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ایاالت متحدۀ امریکا به  میلیون دالر 300برای هر دو قدرت بزرگ یک اقدام گران )قیمتی( بوده است. ساالنه تا 
میلیون  500"مجاهدین" می پرداخته است، کمک اتحاد شوروی به کابل، بر اساس اظهارات ایاالت متحده به قلۀ 

ر اینکه به جنگ نماینده خاتمه داده شود، جنگ باز هم رسیده است. با تفاهم قدرت های بزرگ، مبنی ب در ماه دالر
به پایان نرسیده است: با وجود آنکه، رئیس جمهور نجیب هللا و هم چنان آمر "مجاهدین بنیادگرای"، گلبدین 
حکمتیار، بر یک تخفیف همزمان اسلحه ترجیح می داده اند، لیکن تا الحال رهبران گروپ های گوریالئی، از 

 امتناع می ورزند.  یم با رئیس دولت کابلمذاکرات مستق
ر ب بازیگران اصلی جنگ مبنیکه را افغانستان جنگ در و قومی  "مذهبی" ،ایدیولوژیک پیش کشیدن علل اختالفات

و ایدیولوژیک در مجموع دالئل روبنایی را در جنگ افغانستان به حیث وسایل  ، قومیتضاد های مذهبی موجودیت
  .حقیقت ندارداست در افغانستان ، روپوش ادامۀ جنگ نگ استفاده می کندج شعلۀ ادامه برای

 جنگ در افغانستان به اثبات رسیده است.  علل انکارناپذیر در موردو  مستند یقاحق
حاد اتامریکا و ایاالت متحده که در نتیجۀ رقابت جنگ سرد در بین  جنگ در افغانستان جنگ بیگانگان است -*

شوم همسایه های خویش مانند پاکستان و و منافع افغانها بر اساس اهداف  بوجود آمده است.وقت شوروی حماهیر 
را همسایه های افغانستان با حمایت روابط  در افغانستان و ویرانی تداوم جنگ سوزد. ان میدشمنجنگ در  ایران
پاکستان جنگ علیه افغانستان ت که اسناد فراوان موجود اس و جهان به پیش میبرد. هخویش در منقطق خارجی اقمار

ایرانیها جنگ علیه افغانستان را بکمک  و حمایت ایاالت متحده امریکا به پیش می برند. سعودیعربستان را بکمک 
  روسیه و ترکیه به پیش میبرند.

. داردن نیزقدرت توقف این جنگ را مردم مظلوم افغانستان صالحیت و  ،را آغاز نکرده اندافغانها این جنگ  -*
"جهاد"  دروغیندرفش  ،را در افغانستان به پیش می برند جنگادامۀ  کهآن  غارتگر رهبران "جهادی" و عمال اجیر

  را با خود دارد. هاخارجیمستقیم حمایت  ما هآنه که ،با خود حمل می کند و اسالم
کیم جنرال عبدالح بهاوالدین خان مجروح، افغان در پاکستان مانند سید از شخصیتهای منورتالشهای صلحجویانه عدۀ 

نه عادال صلح مصالحه ملیخان کتوازی، عبداالحد خان کرزی و غیره مانند داکتر نجیب هللا که میخواست از طریق 
جنرال عبدالحکیم خان  سید بهاوالدین خان مجروح، در افغانستان تأمین شود به قیمت خون شان تمام شد. و پایدار

حد خان کرزی و صدها افغان وطندوست که راه تممین صلح در افغانستان مبارزه میکردند توسط کتوازی، عبداال
و مردم بیگناه ملکی زنان و اطفال مگر سربازان اردو، پولیس  دستگاه جاسوسی پاکستان آی. اس. آی. ترور شدند.

   یسنتد؟تا اکنون کشته می شود مسلمان ن که در افغانستان توسط جنگ بیگانگان
 وحشیانه ادامه میدهند. را در افغانستان و زنان ملکی و حتی نوزادان بیگناهمردم  و قتال قتل بنیادگرایان "جهادی"

"جهاد" و اسالم در  همه میدانند که این جنگ را بیگانگان برای تطبیق اهداف شوم شان در افغانستان ادامه میدهند.
جنگ و خونریزی را در افغانستان  بهانه توسط آن کهافغانستان  دشمنان مردم، بهانۀ استصرف جنگ افغانستان 

      ادامه میدهد.
دشمنان صلح بازهم ود، ش هم میسرواقعی و پایدار  صلح تأمینزمنیه  در داخل کشوربه اثر فشار مردم گاه هر -*

  .میدهندبرای ادامه جنگ در افغانستان سازمان داده  متضاد کودتای های عجیب را با ساختارهای گوناگونمیهن ما 
 

  
 

میالدی  1992و  1991پنج فقرۀ سازمان ملل متحد در سالهای صلح هرگاه به ترکیب کودتای ناکام ساحتن پالن 
ی جا برایک که در گذشته باهم در جنگ بودنداز طیف های متضاد  سقوط حکومت داکتر نجیب هللا نظر اندازیم، کودتا

از ورود میالدی دوسال قبل  1992کودتای سال  کردند. عمل ناکامی ساحتن پالن صلح پنج فقرۀ سازمان ملل متحد
 تمرشید دوس وملیشه هایحکومت  اتحاد جنراالن اردو ملیاز پایتخت افغانستان  رهبران تنظیمای "جهادی" به کابل

، فرقۀ متغلق به ایران فرقه مذهبی "وحدت" ،داکتر نجیب هللا، شورأی نظار جمعیت "اسالمی" حکومت مخالف
کال با انواع و اش "شمال" اتحادبنام  فعالیتهای آن تا اکنونهمان اتحاد که  ،اسماعلیه درۀ کیان سازماندهی گردیده است

   د.میدهادامه نگ را جراه  در افغانستان برای حفظ منافع ایران، روسیه و ترکیهآن 
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 در سه دهه اخیر با به قدرت رساندن بنیادگریان "اسالمی"بکمک عربستان سعودی مخالف سیاستهای ایران پاکستان  -*
تا افغانستان به حیث یکی از اقمار تحت کنترول مستقیم آن  ه اندتنظیمهای "جهادی" و طالبان تالش داشترهبران 

 ،نستاندر افغا ورود مجدد طالبان به نام صلح نام نهاد با طالبان ومۀ ایاالت متحده امریکا باشد، اکنون با امضأ توافقنا
 وردهوجود آب را کامل منافع پاکستان در افغانستان هدف پاکستان زمنیه تضمین مارت "اسالمی" طالبانا تأسیس دولت

  ست.ا در افغانستان تأمین صلح نه بلکه ادامه جنگ جدید هدف پاکستان مارت "اسالمی" طالبانا تأسیس دولت است.
وجود و ایران در افغانستان فراروان م تضمین حصول اهداف ستراتیژیک منافع شوم پاکستان معتبرو اسناد قوی دالئل 
در عقب پرده سیاه و اجرأی بدون قید شرط آن توسط دولت فاسد کنونی تحت  در افغانستان پاکستانمنافع  است.

ده شمانند رهایی زندانیان طالب تظمین  پاکستان لوی درستیز اردو نرال قمر جاوید باجوا،جسفر الحمایت خارجیها با 
  .است

دولت امروزی در افغانستان صرف بنام وجود دارد، پاکستانیها در افغانستان عمأل مردم بیگناه افغانستان را بنام 
ی لو نرال قمر جاوید باجوا،جمانند "جهاد" و "اسالم " میکوشد، مگر هیأت قاتلین مردم مظلوم و بیدفاع افغانستان 

ریاست جمهوری افغانستان اشرف غنی و عبدهللا عبدهللا بغاوتگر  در ارگ با زمامداران غیرقانی پاکستان درستیز اردو
  شاندار بدرقه می شود.جنگ  چوکی مانند فاتح

 " والیت اسالمی" در حزب جدید منشعب زندانیان طالبان جنگی داعش و پیوستنن دسته هایگروه های موجودیت  -*
 نستانتداوم جنگ در افغا برای افغانستان به حمامت مستقیم پاکستاندر میدان جنگ در که از طالبان انشعاب کرده اند 

  .است
 با وجود فشارهای ایاالت متحده امریکا به نام "صلح" با طالبان ادامه جنگ در افغانستان توسط پاکستان و ایران

عبدالجلیل بختاور  است. برای ادامه جنگ در افغانستان دیگر جای تعجب وجود ندارد که تورن جنرال سازمانده شده
طالبان  به ه نیزقوماندان امنیه اسبق والیت فراه در حالیکه پسرش مسعود بختاور معاون برحال والی والیت فراه بود

 است. پیوسته
 

   
 

بر اساس را پور اخیر شورأ امنیت سازمان ملل متحد طالبان روابط خود را با سازمان تروریستی القاعده و سایر 
  قطع نه نموده است.تروریستان خارجی 
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