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 دن جنگ افغانستان درچه نهفته استعوامل شدت وعدم مهار کر
 

 
 

 مالً عافزایش وفشارقوای نظامی درجنگ هستند ستراتیژی جدید امریکا ومتحدین ناتو درافغانستان متکی بر :اول
 در امریکا ومتحدین ناتودرجنگ افغانستان مؤثریت ندارد.  د که این ستراتیژی جدید امریکا ومتحدین ناتویشودیده م

باید عرض شود که تجربۀ چهل سال  زات خود را افرایش دهند. اولً یتجه و عساکر افغانستان میخواهند تا تعداد
رافغانستان راه حل به اثبات رسانیده اند که جنگ د کامالً افغانستان  در جنگ دوامدارخونین ترین وطولنی ترین 
وتجهزات صقیل نظامی  افزایش قوای جنگ جبهی نیست که با افغانستانگرجنگ کنونی یاز جانب د نظامی ندارند.

د. شویپیروزبر دشمن راه نظامی  از تابتوانید داشته باشندیت مؤثر جنگمیدان بتوانند درجنگی مانند توپ و طیاره و
 بیشترفشار  که گویا میخواهند برپاکستانشان  اقدامات عملی ستراتیژی جدید امریکا ومتحدین ناتو قبل از های شعار

 پیش از پاکستان ومتحدین مقابالً ند، اهش میدهبرای پاکستان ک را مالی خودکمکهای  قسمت ازامریکا  وارد کنند و
ً ثانی .افغانستان تشدید کرده اند درخویش اقدامات تالفی جویانه خونین  پیش تحریک شده اند و  جنگ کنونی در ا

ازحمایت  که، ایران پاکستان وافغانستان  با همسایه متخاصمهای  جنگ استخباراتی کشوریک  کامالً افغانستان 
به مداخالت بیشرمانه خویش در  هستندبرخوردار درمنطقه آسیا مانند چین و روسیهرقبای بین المللی امریکا و ناتو 

بیشرمانه صریح و مداخالت  ازکافی  ناپذیر و شواهد انکار سندهزاران . امور داخلی افغانستان ادامه میدهند
بارها پرده خود  مقامات نظامی و حکومات ملکی پاکستانموجود است. نستان اداخلی افغ در امورایران  پاکستان و

و بوجود آمدن  1992از سال  بعد . پاکستانافغانستان برداشته اندامور داخلی  خویش دربیشرمانه  مداخالتاز
امریکا و کشورهای  .ساخته اندشامل جغرافیای خود  قسمت ازخاک افغانستان راتاکنون « جهادی»حکومات تنظیمی

 مداخالت پاکستان و ایران در امور های امنیتی با افغانستان از کردن قرارداد ءعضو پیمان ناتو با وجود امضا
ارکانهای امنیتی که  همچنان نتوانسته اندکرده اند. امریکا و کشورهای عضو پیمان ناتو داخلی افغانستان جلوگیری ن

تلفات حوادث و بتوانند ازافغان جهزسازند تا قوای امنیتی را با شرایط تاکتیکی جنگهای استخباراتی م تانافغانس
افشاده شده است  اً شواهد مستند که اخیر چندین. جلوگیری نمایندکشورملکی وقوای امنیتی  انخونین بیش ازحد مردم

با طالبان همکاری نظامی و روابط سیاسی  در پس پرده  روسیهفدراتیف نشان داده اند که متحد جدید پاکستان 
له مذاکرات افغانستان میزبانی مسٔ کابلوف نمایندۀ خاص روسیه گی لروف وزیرخارجه روسیه و ضمیردارند. سر

حمایت کشورش ازپاکستان اعالم کرده  اً روز قبل سفیر روسیه در پاکستان علن ندچمطرح نموده اند. را با طالبان 
 داخلی افغانستان برحق دانستند. امور پاکستان را در مداخله است و
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 امنیتی افغانرهبری مقامات رگم ،دشمنان مردم افغانستان هیچ نوع تغییرنکرده است گماهیت ستراتیژی جن :دوم
بلند  حساسبسیارملحوظات سیاسی در پوستهای بنابر مسلکیاین افراد غیر افراد مسلکی نظامی وامنیتی نیستند، بلکه

 ذشتن ازگیا با موترامبولنس درمرکز شهر کابل با  دشمن با تانکراب و رگاامنیتی مقرر شده اند. رهبری نظامی و
دشمن را سازند معنی تغیرستراتیژی  محل انبوه عابرین ملکی منفجر خود را در ذرد وگچندین محل تالشی ب

بعد  س مطبوعاتی کهکنفراندر فغانستاناملی یس عمومی ریاست امنیت ئر دفاع و داخله با وزرای ۰ندارد گدرجن
 بلی .تربیه میشوند مدارس پاکستان د که تروریستان درنمیگویدایر گردیده بود  ازحوادت اخیرخونین درشهرکابل

را بمردم  این حقیقت کی کیله دارید چرا شما از نیست. کشف جدید امنیتیاین گپ نو و یس صاحبئروزیر و
 وظیفه کیست؟ افغانستان  دردشمن تخریبی  هایفعالیت جلولگیری ازکه  نمیگوئید

توسط پاکستان و ایران در  لیاتهای وسیع دشمنمع میداند که پیشبرد چنین یخوببابتدایی هم اینرا  تبمکیک شاکرد 
شبکهای وسیع نفوذی  .ناممکن است امنیتی یا یک پوسته تالشی و تنها به همکاری یک عسکرداخل خاک افغانستان 

امکان  اجرا آنرا باچنان وسعت خونین آن زمینه است که موجود خودی داخل نظام در ری انانبرای همکا دشمن
عدم مسلکی بودن رهبران امنیتی وعدم تربیت پرسونل قوای امنیتی افغانستان وضع را هرچه پذیر میسازند. 

برداشتهای نادرست یکسان شان ازجنگ هردو با یس اجرائیه افغانستان ئیس جمهور و رئبیشترپیچده ترساخته اند. ر
که گویا طالبان درمیدانهای گمراه میسازند، دروغ  خالیرا با شعارهای میان  استخباراتی دشمن مردم مظلوم کشور

 اساسإً  یس اجرائیه افغانستان ئیس جمهور ورئده اند. اقای ریخورده اند وجنگ را به شهرها کشان« شکست»جنگ 
توانایی مهارکردن و اگرآن شکست خورده باشند. ن درندارد که طالبا جبهی مشخص جنگ استخبارتی کدام میدانی

 گمراهتان  دروغ خالیرا با شعارهای میان  ما کشور هبیگناومردم مظلوم نباید د را شما نداریرهبری چنین جنگ 
 شوند.   غرق خوناین  ازبیشتر ماکشوربیگناه  ومردم مظلوم  د که هررزوسازی
که بر پایهای راسیزم قومی و تعصباب کور  آن درونی های تضاد ضد ملی نظام کنونی وناهمگونی ساختار  سوم:

بهترین بستربرای فعالیت دشمنان مردم افغانستان است. مردم افغانستان به خوبی  افراطی مذهبی بنییاد کردیده اند
کشورهستند. جنایات کاران جنگی   در اخیر چند دهه یجنایات کاران جنگظام موجود که زاده تجمع میدانند که ن
 این نظام حاکمت أ امید به اجروآینده خود توقع چنین نظام فاسد هیچ نوعی  تعلق ندارند. مردم ازما بمردم کشور

توسط  خود نظام را روز بروز افرزایش میدهند وجلوگیری ازبحرانات اتنظام دولتی خود بحراناین ترکیب  ندارند.
 است که موجود خودی داخل نظامدر انان برای همکاری شبکهای وسیع نفوذی دشمن مکن است.خود این نظام نام

 . میسازندپذیرامکان  آن وسعت خونین با چنان جنایاتاجرا  زمینه
 تنظیمی ساختارندارد. رهبری  هیچ صورتب ه درونی خود راتوانایی تصفیافغانستان  کنونی موجودحاکم نظام 

یک دست نه بلکه با دستهای  در کشور ملی وظایف ئیویاجرا کبدون موجویت پلتفورم مشتر افغانستان «جهادی»
ً یا واضحو ساده لوحانهتصور. دشمن قرار داردشدید جنگ  و احوال اوضاع آنهم درومتضاد متعدد و جداگانه  ا

تمثیل  را سیاسیمتضاد و مشخص محدود حلقۀبین دو اگرتقسیم کرسیهای مقامات دولتیکه  است عوامفریبانه
 .  بگویم« وحدت ملی»حکومت 

ً علن« وحدت ملی»کنونی برحال حکومت نام نهاد  یس جمهورئدان کشورمعاون دوم رقحقو  فریاد میزند که قوانین ا
که  بمیان نمی آورند ی راحرف از نقض تدابیر جلوگیری متناقضین قانون و از نقض میشود مگر اً صریح کشوردر

سه سال قبل کشور لمانیپارکیها هستند، کی وچگونه از آن جلوگیری بعمل آورند.   در کشور ناقضین قوانین
 کسب فقط برای سیمبولیک اعضای آن صرف بنام وجود دارندوآن اختتام یافته اند  زمانی صالحیت حقوقی

لمان این پاراگثریت مطلق اعضا  ند.لمان میدانخود را اعضای پارغیر قانونی و را بیشرمانهعضویت شانامتیازات 
 جلساتدر هرروزو لمانی ندارند، انان اخالق سیاسی و پاردنهستلمانی پارعضویت  صفات کیفیحداقل فاقد  نام نهاد

چنین تند. تصامیم مشت و یخن هسدر کشورچور وچپاول غنایم سربر خویشی مافیای و های تنظیمی وابستگی بر انب
  د. ندار کشور نزد مردمواعتبار ارزش هیچ  صالحیت قانونیبی  حیثیت و بی لمانپار

سطوح درمسلط است.  کامالً  افغانستان حاکم دردولتی رارشی نظام حکه انارشی مطلق در دشمن بخوبی میدانند
رهبری  سطح بالدرتمام است که  سه سال. خود را قبول ندارندیس جمهورئر و وزیر اوامر والینظام حاکم بالیی 

 «جهادی» مورثی هتقاضایهای پیش شرطبا  مییحلقات تنظ کرسیهای دولتی دربین تقسیمبر جنگفاسد این نظام 
 . و مردم کشور جبران خسارۀ آنرا میپدازند جریان دارد شان

 هرکاری را کهما امرطبیعی است که دشمنان کشور افغانستان دولتیحاکم چنین وضع ناهنجارنظام درموجودیت 
علل اساسی تداوم قسمت زیادی از .آسانی انجام داده میتوانندبسیاربا بیگناهبرضد مردم مظلوم و بخواهند دلشان 
حاکم نظام دولتی  این تا ، دولتی افغانستان نهفته استحاکم همه درداخل خود نظام ازاولتروخونریزی جنگ 

ن منوال یزی بهمیخونرجنگ و .درکشور ناممکن است و قطع جنگ آمدن صلح صالح نشودابنیاد بیخ افغاننستان از
 .  دور از تصورنمیباشدآن  حتی ادامه بدترو

  نا بود باد دشمنان مردم مظلوم و بیگناه افغانستان.
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