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 1۸/۰۵/۲۰۲۰           اخترمحمد یوسفی

 

 افغانستان در دوستاننقش منفی هن
 ؟از دید نوکران آی. اس. آی پاکستان

 

   
 

ها بدینسو در افغانستان نقش مال عباس ستانکزی معاون سیاسی دفتر طالبان در قطر هند را متهم کرد که از سال" 
بسیار خوب دارد و یکی از کشورهای بزرگ گوید هند با افغانستان روابط کند حاال وزارت خارجه میمنفی بازی می

 ".کمک کننده است
طالبان این فرزندان ناروا ابوالجهل و نوکران حلقه به گوش آی. اس. آی. پاکستان در کارخانجات استخباراتی 

مام تنوکران حلقه به گوش آی. اس. آی. پاکستان این  طالبان ،نددشمنان مردم افغانستان شستوشویی مغزی شد ا
. این نوکران آی را باخته اند.آنو قابل تمیز  ارزشهایی انسانی های اسالمیت، انسانیت، افغانیت را با همه خصلت

حلقه  نوکراناین  طالبان افراط گرایی مینگرد. با عینک های پاکستانیرا واقعیتهای عینی تمام اس. آی. پاکستان 
هر چیزی مثبت را منفی و هر منفی را مثبت  ان افغانستاندر قبال افغانستان و دوستبه گوش آی. اس. آی. پاکستان 

خلل ناپذیر هندوسان را در قبال مردم افغانستان از دید  ینقش کشور دوست شده که چلی عباس کور .می بیند
 پاکستان می بیند.  استخبارات آی. اس. آی.

ت را درساز تاریخ مناسبات هندوستان و افغانستان  همصفحۀ یک  ممکن پاکستان چاکر بیسواد آی. اس. آی. این
 و یا لباسهای سفید و لنگی سپیشل کارخانه خانۀ آی. اس. آی. پاکستان و پول سفریه های دالری غرب شدابنخوانده 
   .باشد که مثبت را منفی و منفی را مثبت می بیندنموده بی باده مست  وی را

منطقه، هند مسلما در طول سال هاي طوالني از نقطه نظر تاریخي روابط خوبی با توجه به بازی هاي بین المللي در 
 .حفظ شده است در طول تاریخ دوستانه همچنان میان دو كشوردوستی این روابط  است.با افغانستان داشته و عالی 

صوبۀ  بلکه اکنون ،بودنمی بود افغانستان حاال نه تنها کشور مستقل نه می  اگر روابط حسنه میان افغانستان و هند
ان و روابط حسنه میان افغانستهرگاه در موجودیت دشمنی پاکستان با افغانستان و هندوستان  می بود. پاکستان پنجم
ادامه یابد و تحکیم شود افغانستان مي تواند از آن استفاده هاي خوبي ببرد؛ زیرا در حال حاضر افغانستان با  هند

  د.دي قرار داربسیار ج با مشکالت پاکستان
اینكه پاكستان از روابط خوبي با هند برخوردار نیست، دوستي و رابطه نیك افغانستان و هند در واقع حفظ توازن در 
 .سیاست هاي بین المللي به شمار مي رود كه این امر، از ضروریات اولیه سیاست هاي بین المللي به شمار می رود

ان از دولت پاكست .تواند بر روابط و نزدیكي ملت ها تاثیر مثبت داشته باشدروابط دو كشور)هند و افغانستان( مي 
 روابط افغانستان و هند نگران است و هر آن در تالش است؛ تا این روابط حسنه را خدشه دار سازد؛ زیرا به باور

یکی  د.تضعیف می کن ، روابط افغانستان با هند، موضع پاكستان را به عنوان یك طرف منازعه با كشور هند،پاکستان
از مشکل اساسی کنونی افغانستان نفوذ روزافزون اجیران پاکستان و ایران در افغانستان با ایجاد دولت رهبران 

میالدی با اینطرف آغاز گردیده آشکارا است.  199۲تنظیمهای "جهادی" بشمول طالبان دورۀ سیاه طالبان که از سال 
ینانۀ پاکستان و اجیران آن در افغانستان، هندوستان مردم افغانستان هیچوقت در با وجود تمام دسایس و توطیه های خا

بدترین روزهای دشوار که توسط پاکستان و اجیران آن ایجاد گردیده تنها نگذاشته است. برای مقایسۀ عملکرد 
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ه اسناد ک کر می دهیمرا تذ از کمکهای هندوستان و تخریبات پاکستان هندوستان با پاکستان در افغانستان چند مثال
  .خود نشاندهندۀ اثرات مثبت و منفی هندوستان و پاکستان را نشان میدهد

 اول: 
که کشور دوست هندوستان با  اندراگاندی یگانه مرکز بزرگ تداوی اطفال در شهر کابل استشفاخانۀ صحت طفل 

 ه است. اعمار گرددر وقت مرحوم محمد ظاهر فقید  کمک بالعوض
 

  
 دوم: 

میلیون  ۳۰۰ترین پروژه کشور هندوستان برای بازسازی افغانستان است که با ارزش بزرگسلما بند  :سلمابند 
جمهوری  ، نخستین رئیسمحمد داوود خان های بزرگ دولتاست. احداث بند سلما از پروژه احداث شده الرد

 و حمالت پاکستان هاریبه کمک هند آغاز شد. روند ساخت این بند که به دلیل درگی ۱۹۷۶افغانستان بود که در سال 
میالدی به بهره برداری سپرده  ۲۰۱6و در سال  آغاز شد ۲۰۰۵در افغانستان متوقف شده بود، بار دیگر در سال 

شمسی  ۱۳5۹را اختطاف، قتل و حتی در سال است. پاکستان چندین بار توسط اجیران خود انجینران و کارگران 
   انجینران زنده سوختانده بودند.

 

  
 : سوم

هراه اتصالی و انیمروز الی بندر چاه بهار یکی از مهمترین ش –سرک دالرام  نیمروز: –اعمار سرک دالرام 
 افغانستان است. ترانزیتی

 

  
 چهارم:

  یکی از زیبا ترین بنا های که در سطح بین المللی مانند آن بینظیر است. ملی افغانستان اعمار تعمیر جدید شورأی
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 پنجم: 
 هندوستان در وقت قحطی و مرض کرونا برای افغانستان.  کمک هزاران تن گندم

 

  
 

 در افغانستان: پاکستانمستند  ۀجنایتکاراننقش 
 : اول

 .یانتتوسط عمال پاکس شفاخانه زایشگاه دشت برچی کابل در تازه ترین جنایت حمله به
 

   
 

  
 

 دوم:
ار ک شرق افغانستان رپروژۀ آبیاری دریای کنر د آمر مشهور به بابا مراد که یک عمر بحیث ناکاموراوقتل داکتر 

  ترور شده است. آی. اس. آی. پاکستان توسط نوکران نمود بود
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 سوم: 

ی. اس. آ نوکران طالبانتوسط  انفجار بتهای تارریخی بامیان –تخریب عابدات تاریخی افغانستان توسط پاکستان 
  آی. پاکستان

 

  
 چهارم :

  آی. اس. آی. پاکستان نوکرانطالبان  رهبران "جهادی" و توسط داراال مان و هوتل انترکانتنیتل کابل تخریب قصر
 

   
 پنجم: 
  در قلب خاک افغانستان ر دیوار سیم خار دار پاکستاناعما

 

  
 

 به چلی عباس ستانگزی:عزیز ستان نپیام مظلومان افغا
 با شهامت و دلیر ندارد، که زعامت گذشته استمردم غیور و با عزت افغانستان متاسفانه بیش از چندین دهه 

   .بشنو آی. اس. آی. پاکستان اینست نوکر به چلی عباس ستانگزی اینخطاب 
  .دیگران نباش خود بینایپاکستان کور  آی. اس. آی.نوکر ای * 
  .که زمانی خطیۀ شیران بود نام داردعزیز این کشور پرخون به دستان کثیف شما را افغانستان * 
 بوم در تاریخ درخشان خویش بارها قبرستان متجاوزین بوده است. و این مرز * 
 خورسند نباش.  بازی با جاری کردن جوی های خون بیگناهان این میهن* 
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 با امضأ کاغذ خالی توافقنامه با امریکا هم مغرور نباش. * 
با  درست*   .دور کنب کورت را از چشمانخود  یکبار عینکهای آی. اس. آی. دهانت را چهار پالق باز نکن،* 

 .نقش منفی دارد هانقش مثبت و کی اهیببین در افغانستان عزیز ک بصیرت
  شروع کن.به الف و پتاق پاکستان  آی. اس. آی.برای خوشخدمتی بعد از آن باز  *

   .باد بر تمام دشمنان داخلی و خارجی افغانستان عزیز بی پایان نفرینمرگ و 
 

 ایانپ

mailto:maqalat@afghan-german.de

