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 ۰۵/۰۴/۲۰۲۰            اخترمحمد یوسفی

 

 امنیت ملی افغانستانشجاع قوت های  اشاد باش ب
 

 یتانپاکسو نظامیان عملیات آی. اس. آی بحیث وسیلۀ مطمئن  را داعش وحشی دولت "اسالمی" تروریستانپاکستان 
  .ساخته اندجایگزین  طالبان در افغانستانجنگجویان بجای 

ای گفته که اسلم فاروقی، رهبر شاخه خراسان دولت اسالمی )داعش( را اعالمیهاداره امنیت ملی افغانستان با نشر 
 . همراه با نوزده جنگجوی دیگر این گروه در جنوب افغانستان دستگیر کرده است

 

خراسان با نوزده  هٔ عبدهللا اورکزی مشهور به اسلم فاروقی رهبر گروه داعش شاخدر اعالمیه امنیت ملی آمده که "
همکاران نزدیکش از جمله قاری ذاهد و سیف هللا مشهور به ابوطلحه پاکستانی طی یک عملیات هدفمند و تن از 

 " .های قطعات خاص امنیت ملی دستگیر شدند پیچیده توسط نیرو
 

 
 

ریشه ها و ساختارهای استخبارات اجیران افراطیت مذهبی "اسالمی" در پاکستان و ایران که با شیوۀ دشمنی و جنایات 
شمار تاریخی را علیه افغانستان انجام داده اند بسیار زیاد است. مداخالت پاکستان و ایران در امور داخلی افغانستان بی

در اینجا من فقط و فقط به چند موضوع مهم آن توسط  ،نجدگ  نمی مبحث بسیار وسیع است که در این نوشتۀ مختصر 
این نوشته سوال داشته باشد معلومات و نظر دست  وانندگان محترماشاره میکنم. هرگاه خ اً پاکستان و ایران مختصر

 داشته خود را شریک خواهم نمود.
 

 که توانسته اند با علمیات میگویم به نیرهای امنیتی جوان افغانستان تبریک را آفرین مؤفقیت بزرگ و افتخار
لوم ند. مردم مظه امؤفقانه شان دشمنان صلح و امنیت مردم افغانستان را دستگیر و به پنجۀ قانون سپرد نۀ وادلیر

 ،تا هرچه زودتر این تروریستان دشمنان انسانیتکه  تقاضا داردنیز افغانستان از ارگانهای عدلی و قضایی کشور 
 را به اشد مجازات اعمال شان برساند. اسالمیت، افغانیت

 

ی افراطیت مذهبی "اسالمی" پاکستان در نیم قارۀ هندوستان قبل از تأسیس دولت شیطانی بنام پاکستان توسط یشه هار
عد ب بعد از ختم تحصیل از انگیستان و انتخاب وی حزب مسلم لیک نطفه گذاری شده است. با ورود محمد علی جناح

 سیاسیبنیاد اساسات رهبر حزب مسلم لیک بحیث و بعد انتخاب محمد علی جناح میالدی  1934 -1933طی سال 
دو بهندوستان  مسلم لیک افراطیت مذهبی "اسالمی" تسیاسدر نتیجه  ،شده است گذاشته افراطیت مذهبی "اسالمی"

  است. بوجود آمده پاکستان وتقسیم شده قسمت 
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غانستان خاک افاز قسمت  و شرق هندوستان )بنگلدیش( با شمال نشین مسلمانساحات انگلیسها بعد از جنگ دوم جهانی 
صورت گرفته  یهامیر عبدالرحمن خان و دیورند نمایندۀ برتان 1893سال  ءکه مطابق قرار داد امنیتی بدون امضا

یورند خط در طرفآندررا  قسمت از خاک افغانستان امنیتمسولیت در آنوقت هند برتانوی  انگلیسها براساس آن بود،
 اگذاریبعد از و در افغانستان جلوگیری کند. انگلیسها س، تا امیر عبدالرحمن خان از پیشروی تزار روداشنتدبدوش 

را بنام  کشور جدیدی و ،وستان آن خاک ملکیت افغانستان را دوباره به افغانستان نه سپردندنیم قارۀ هند هند برتانوی
 تأسیس کردند.در آن پاکستان 

 

 
 

و  عغرض تأمین مناف شان پاکستان را در چوکات کامنویلت کشور تأسیس در هنگام خروج از نیم قارۀ هند انگلیسها
د، با ندارر پاکستان عمر طوالنی د حکومت ملکی. تنظیم کردندرا در پاکستان قانون نظامی  در آینده خویشامنیت 

حکومت ملکی در پاکستان  تان اجرا میکند مگرانتخابات نمایشی را برای فریب مردم بیچاره پاکس هم آنکه گاهی
 اتخاذ میدارد. ان پاکستانو تصامیم عمده کشور را نظامی رددا و تشریفاتی نقش سیمبولیک یک صرف

شاکردان افراطی تندرو "اسالمی" کالج محمد علی جناح بر سفارت  میالدی 1972 - 1971 بعد از حمالت سالهای
ناتوانی شدید اقتصادی مواجع بود. حکومت ملکی  ذوالفقاری بوتو در پاکستان ملکیحکومت  ،در پاکستان امریکا

اشارۀ  با 1977 در سالدیگر برای حفاظت منافع غرب سپهر مطمئن شمرده نمی شد.  ذوالفقاری بوتو در پاکستان
یت داده رقیمانه تربحکومت ملکی ذوالفقاری بوتو توسط جنرال ضیاالحق اجیر که در ش امی علیهظانگسیها کودتای ن

 را جنرال ضیاالحق ذوالفقاری بوتو .بدست گرفت را در پاکستان حکومت نظامی دوباره قدرت .بوقوع پیوست ،بودند
رسال د پاکستان نظامی اردوطیاره یک درسقوط در قدرت با سفیر امریکا سال و خودش نیز بعد از یازده  ،اعدام کرد
 . کشته شدمیالدی یکجا  1988

 

 
 

جنرال ضیاالحق در پاکستان که مصادف با تجاوز نظامی شوروی در افغانستان  حکومت نظامیدر دوران یازده سال 
تمام کانونها و اساسات افراطیت مذهبی "اسالمی" را بر ضد  یپاکستان ، استخبارت آی. اس. آی و جنراالنبود

توسعه دادند. پاکستان تروریستان بین المللی و جنگجویان عرب بشمول القاعده را در و جهان افغانستان  ،هندوستان
پاکستان تحت نظر استخبارت آی. اس. آی و در پاکستان جابجا کردند. احزاب تندرو افراطی مذهبی "اسالمی" 
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اکستان در پجوانان نو شست و شویی فکری و تربیت تروریستیعمدۀ جنراالن پاکستانی هزاران مدرسه را که مراکز 
  ایجاد نمودند. ین افغان در کمپای مهاجرینرجو مها پاکستان برای اطفال و نوجوانان فقیر است،

طالبان بشمول عبدالغنی برادر که توافقنامۀ "صلح" را با ایاالت متحده امریکا  کنونیگثریت رهبران و قوماندان ا
که برای ویرانی  پاکستانی هسنتد بارت آی. اس. آی و جنراالناستخ در قطر امضا نمودند شاگردان مدارس "دینی"

  .افغانستان به حمایت پاکستان و پول اعراب می جنگند
ر بدیل گردید. پاکستان پولهای سرسام را از اعراب و دیگت بین المللی مراکز عمدۀ صدور تروریستان حیثپاکستان به 

( یازدهم سپتمبر 11حادثه )از  بعدبر امریکا  حمالت القاعده از و کشورهای بهانۀ جنگ با شوروی درافغانستان
  .آورد نیز بدست بهانۀ جنگ با تروریزم میالدی به 2001
 ارافغانستان به مصرف میرساند و باقی ویرانی آن پولها را درعلمیات جنگ طالبان و داعش در  از قسمت پاکستان

  را اکمال می کند. و ملکی خود مصارفات بودیجۀ نظامی دوخاقتصاد ورشکستۀ  در
 سال رد با سقوط حکومت داکتر نجیب هللا و پالن صلح ملل متحد برهان الدین ربانی و شورای نظار احمد شاه مسعود

به هدایت پاکستان اردو مجهز ملی افغانستان را که نمایانگر نظام قوی عسکری بود منحل کردند و  میالدی 1992
با . اندوش رسفربه افغانستان را  -قوت های مسلح افغانستان را به پاکستان و ایران با طیاره ملکی آریاناسالحهای 

ه گردید تشدید با جنگ نیابی خروج قوأی نظامی شوروی از افغانستان رقابت ایران وعربستان سعودی در افغانستان
میان وهابیان عبدالرسول سیاف طرفداران عربستان از آنجمله در افغانستان  های تنظیمی "جهادی". درنتیجه جنگاست

  سعودی و حزب وحدت عبدالعلی مزاری طرفدار ایران هزاران افغان بیگناه کشته شده است.
 

    
 

برهان الدین ربانی و شورای نظار احمد  حکومت برای در افغانستان در جریان جنگهای تنظیمی "جهادی" ایرانها
 اقبرانو قاچ ایران و ترکیه توسط دالالن ،شکبه های روسیه زیادی را از طریق استخبارات مشترک هایشاه مسعود پول

 قوت آنهموجود مگر با  ،وغیره برای تجهیز قوت های جنگی "اتحاد شمال" تهیه نمودند فروش اسحله و مهمات افغان
 یاتالکابل و  مجبور به ترک "اتحاد شمال"بالخره  .نتوانستند کردهدر برابر طالبان مقاومت  جنگی "اتحاد شمال"

فرار  میانه آسیای به تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران و ترکیه و غیره کشورهایو می شوند شمال افغانستان
 نمودند. 
شان ن ،با خامنۀ درایران میبنید را فوق سفر حمکران نظامی پاکستان جنرال ضیاالحقهای درعکس شما هم طوریکه 

نرال ج مرگ زود بهنگامبوده است. مگر با  در وقت جنرال ضیاالحق ایران باپاکستان  درحال گسترش مناسبات دهندۀ
به کمک  با مرگ جنرال ضیاالحق همزمان .مناسبات ایران و پاکستان دوباره به رکود مواجع میگردد ضیاالحق

 از فقط چند روز بعد میالدی 1988تابستان  در اواخر سازمان القاعده یو کرنیالن پاکستاناستخبارت آی. اس. آی 
ر سال ددر افغانستان  تنظیمی "جهادی" متعاقبأ است. گردیددر شهر پشاور پاکستان تأسیس جنرال ضیاالحق  مرگ

  رسید.میبقدرت میالدی  1992
 جدیدتغیرات زیادی  هادر نقشۀ جنگ ،استه دیبزودی وخیم گرد منطقه و جهان وضع جنرال ضیاالحق مرگ بعد از

حمالت سازمان القاعده بر تأسیسات نظامی امریکا در  .ه استدمبوجود آهم بدتر از آفت مرض کرونا جدی  و
 . دیآغاز گردعربستان سعودی و سفارتخانه های امریکا در افریقا 

میالدی قوای نظامی ایاالت متحده امریکا  2001 ( یازدهم سپتمبر11بر ایاالت متحده امریکا در ) با حمالت القاعده
 طالبان رادر افغانستان سقوط دادند. و متحدین ناتو حکومت
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"اتحاد شمال" که ترکیب از جمعیت برهان الدین ربانی و شورای نظار، گلمجمان رشید دوستم، ورثۀ سید کیان، حزب 
 اتحاد ضد با حمایت امریکا و ناتو بحیث بود پاکستانوحدت طرفدار ایران با یک عده از رهبران "جهادی" ساخت 

رکیه روسیه و ت در افغانستان در پس پرده بکمک ایران،"اتحاد شمال"  .درسمیبه قدرت دوباره طالبان در افغانستان 
 خواهان سهم بزرگ و ه میکندقبول نرا قانون اساسی افغانستان  وانتخابات  ،قدرت دولتی میداننددایم  وارث خود را

الش ت حکومت برای شان داده نشود، بیشتر در در حکومت افغانستان هستند. اگر سهم بزرگ امتیازات و چوکی های
  .ادامه میدهند حکومت موازی را تا سر تجزیه افغانستان

ه دروغین جنگ علیشعارهای تعقیب  با موجودیت قوای امریکا و ناتو تالش می کند که در طی دو هۀ اخیرپاکستان 
 ادامه میدهند، خویش و نظامیان توسط آی. اس. آی. طالبان و بعدأ داعش حمایت شبکه های تروریستی بهتروریزم 

 . است گردیده با کاهش کمک های ایاالت متحده امریکا و تهدید قطع کمکها مواجع
میز مذاکره در قطر با امریکا حاضر  برایطالبان را کمک های ایاالت متحده امریکا  دوباره برای اخذپاکستان 

ازهم بنظامیان پاکستانی  و . آی. اس. آی.نکردندتوافقنامه ایاالت متحده امریکا با طالبان را تظمین مگر  ختند،سا
 داعش ادامه میدهد.دولت "اسالمی" جنگ گرم خورا علیه افغانستان توسط 

خراسان با نوزده تن از همکاران  هٔ رهبر گروه داعش شاخعبدهللا اورکزی مشهور به اسلم فاروقی  " دستگیرگروپ
نزدیکش از جمله قاری ذاهد و سیف هللا مشهور به ابوطلحه پاکستانی طی یک عملیات هدفمند و پیچیده توسط نیروهای 

نگ جو سایراسناد انگار ناپذیر ثبوت ادامه  این گروپ داعش دستگیری " .قطعات خاص امنیت ملی دستگیر شدند
 علیه افغانستان است. پاکستان

 لتدو وقتدر  افغانستان بجز بر حریم مقدسدشمنانه و بیشرمانه پاکستان و ایران  مداخالتدر طویل تاریخ ادامه 
برهان الدین ربانی و شورای نظار احمد شاه مسعود که به هدایت پاکستان اردو مجهز ملی افغانستان را منحل 

امنیتی افغانستان با دستان خالی و قوت های  و با شهامت اردو ملی دلیرفرزاندان  دیگر هر زماندر مگر  ،کردند
   ند.ه اهم به متجاوزین پاکستانی و ایرانی جواب دندان شکن داد

ه خود داشتبا یک میل اسلحه دست فقط ننگرهار والیت در افغانستان از سربازان قوای سرحدی  تن یک قاسم شهید
 .أی میهنبر چنین شهیدباد  مرحبااردو پاکستان جنگیده است. جاوزین تو مبا جنایتکاران  آخرین رمق حیاتتا 

 . پاکستان مقاومت میکننداردو توپخانه برابر مردان و زنان کنری در 
باید از شهامت سربازان و افسران غیور  ، دارا و نادار، مجاهد و غیر مجاهدهمۀ افغانها در هر جا که هستندوظیفه 
سرزمین نیاکان پر این عزیز  میهندر صف مقدم دفاع از  که عزیز افغانستان ملی، پولیس ملی، و امنیت ملیاردو 
اند و از وطن دفاع سپهر مرمی دشمنان میهن ساخته با شهامت و دلیری خود را پاک سینه های  همۀ افغانها غرور

 تقدیر نمایند. می کند 
 رنگارنگ افغانستان عزیز. و دشمنان قسم خورده تمام بر باد مرگ * روی سیاه و

 گلگون کفن افغانسنان عزیر. أیو شهد وطن سپاهیان دلیرتمام به  بی پایان دوعا و درود *
   .ما در سراسر کشور عزیزافغانستان  ملیدرفش  باد ، پاینده عزیز * زنده باد صلح در میهن
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