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  چه عوامل باعث شد که در وقت طالبان درکشور امنيت بود؟
  یا طالبان واقعًاافغان وبه افغانستان خدمت ميکنند؟ا

روه را به نفع خود باالی ملت افغان تحميل کند   ؟٠٠٠ویااقای اوباما ميخواهد چه 
 

ان محترم باز ميکنماین  سواالت  رادر این بحث    ٠مختصرٌاخدمت خوانند
ردو عزیزان باید توجه کنند که بحث بد  ن تعصب و جانبداری مبتنی براصول اساسی  منافع ملی کشور صورت مي

اه منافع ملی باشد نه حزبی ویتقاضا   ٠یا قومی ومذهبی   من این است که قضاوت ازدید
اه هم د مدن قوای اتحاد آر مورد افغانستان نظر خوب نداشته  ولی با در این جای شک نيست که پاکستان هيچ 

 فراوان بخاطر تخریب زیربنا های وطن  مابرای پاکستان  مهيا شد که ینيرو ن وقت زمينه خوب مداخله وآشوروی 
لبدین حISIزمانيکه  دارد ،تا فعٌال این مداخله ودست درازی ادامه  کمتيار  یاسازمان استخبارات نظامی پاکستان از 

 درصدد ان شد که  بدیل خوب را جانشين ان زیندتخت کابل بر دلسرد شد ودر یافت که نمی تواند او را  به تاج و
لبدین از.سازد ریده بودISI ازطرف ١٩٩١خرسال ااو  کار بخاطر بدیل   برای ISIزیرا چندین کودتا که   اغاز

رفت ولی ناکام شد ازطرف کلبدین تدارک دید بخت با او یاری نکرد که کودتا اخر ی صورت   بکمک اقای شهنواز ت
لبدین دروالیات و  وجود کمکهای سخاوتمندانه امریکا خاک افغانستا ن تسلط کامل نداشت باازقسمت  یا هم اقای 

روپها مصروف بود، در بين رهبران جهادی   ازیکطرف ازنفوذ واعتماد زیاد ISIاکثرٌادر جن ها باسایر 
ی بيحد رهبران با قرارداشت که ویا استخباراتی و  باعث شدISI این اعتماد و وابست ذیرکانه  که با مشوره های 

این تدابير  یاچيزی از را در بحران عميق فرو بکشاند بدون انکه رهبران جهادی شک کنند و وضعيت داخلی کشور
راین نفوذ و اعتماد تا سرحدی بود که اقای ربانی از ج بدانند ل دعوت کرد تا مشاور رئيس ازطرف دی نرال حميد 

 چون مستقمٌا منحيث مشاور رئيس جمهوری نميتوانست پالنهایش را تحقق بخشد جمهوری شود ولی او قبول نکرد
استفاده  در خرابی وضع  داخلی رول بارز داشت تا با ISIازاینرو  تا بهبود، وهم  وی درصدد خرابی وضعيت بود

یا بهر وسيله ممکن بدیل انرا بقدرت برساند که رساندن بدیل به  لبدین را تقویه کند وازاین خرابی بتواند موقف 
ردید تنظيم های مجاهدین که ازقدرت وقت وزمان زیاد وشرایط مناسب نياز داشت  ، وقت بزودی سپری مي

پالن های  ان رول تحت تاثير این سازمان قرار داشتند درعملی ساختن   برخوردار بودند  وISI ارتباطات قوی با
برابر  پر قدرت ان که در  با درک دقيق از قدرت قوای مسلح افغانستان و اردو منظم وISI  اساسی رابازی ميکردند

سایر متحدین ایشان مقاومت ميکرد بخصوص جن جالل اباد این سازمان را  پاکستان وایران، چين و امریکا، ناتو ،
 ربانی و احمدشاه مسعود را فریب داده قوای مسلح جمهوری افغنستان را مظطربتر ساخته بود، درقدم نخست اقای

نده شدند، منحل و افسران و با تاسف که همه رهبران جهادی از اردو ملت افغان درک  سربازان به هر طرف پرا
ت این بود که به حکومت بيتجر به احمدشاه مسعود وارد کرد درحقيق ISIاین اولين ضربه قوی  . نادرست داشتند

و اقای ربانی بود بلکه ضربه کاری بود که بر ملت رنج کشيده افغان وارد امد   ضربه نتها بحکومت اقای مسعود
و یم که امروز امریکا و ناتو وهمه متحدین ایشان اکنون دربرابر طالبان که  با کلشنيکوف ومواد  دراینجا الزمست ب

ان جاسوسی   ند وصرف ازطرف یک ار ر و   حمایت ميشوند نه موزائيل دارندISIانفجاری ميجن نه  و نه ستن
از  تاب مقاومت را نه هم پشتوانه سخاوتمندانه ٔزمان جهاد عليه روسهارا ،  و۴٠و  ٣٠سکر  و٢٠راکت ها سکر

راست که قوای مسلح جمهوری افغانستان چقدر قوی وقدرت قوی مانور های نظامی  دست داده اند این امر ثبوت دی
اه دولتی داکتر نجيب اهللاSII داشت و پالن های ایشان نمی تواند   به خوبی ميدانست که در موجودیت اردو و دست

رفته شود جنبه  عملی کسب کند بنٌا بهر ترتيب که  با ،که چنان هم شد باشد باید این قوت منظم  از دست اقای مسعود 
 در بين فرماندهان  مجاهدین ISIزیرا ازیک طرف  باز شدISIعملی شدن پالن انحالل قوای مسلح افغانستان دست 

ر ميدانست که نظم و دست باالی داشت و دسپلين کاری و اداری درایشان وجود ندارد این ضربه در  از طرف دی
 داشتند تبعضی از کسانی که با دولت داکتر نجيب اهللا تعصب و ضدی اوایل مورد تمجيد یک عده رهبران جهادی و

رفت ولی بي سال های  موثر بخاطر این پالن شوم از کارتبلغاتی قوی و خبر از اینکه این نيرن پاکستان بود وقرار 
قبل وجود داشت که در صورت سقوط حکومت کابل باید در قدم اول قوای مسلح از بين برده شود زیرا این قوا 

يرد کمونستی است و این قبيل تبليغات  ورهبران جهادی جهاد بدنام ميشود واز  و ارزشهای جهاد تحت سوال قرار مي
بررسی های تبليغات،  درک و دسپلين در سيستم تشکيال تی تنظيم های خودی و نظم و هم بدن تحليل دقيق از قوا ،

از این  و در بيانيه هایش به این نکته اشاره کرد خود هم در این تبليغات رول قوی داشتند  داکتر نجيب اهللا چندین بار
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رفته شد ، رو پا فشاری م فته بی ارزش  بعداز يکرد که سيستم باید حفظ شود چون عاقبت را ميدانست ولی این 
همه به جن  و رسيدن مجاهدین بقدرت نتنها اینکه ارزش های جهاد حفظ نشد بلکه به بدنامی رهبران جهادی تمام شد

    چه بود ؟ISIپالن بعدی ، جنایتکار معروف شدند ساالر و
رچه تالش کرد تا صاحب احمدشاه مسعود  ر دیر شده بود ا زود تر ازهمه به عاقبت این اشتباه پی برد ولی دی

از طرف هم  سربازان را انسجام بخشد ولی قادر نشد زیرا از یک طرف افسران نظامی اعتماد نميکردند و منصبان و
اه جاسوسی پاکستان در وجود  قومندانان مجاهدین و ل تبليغات منظم دست مجال انرا  حزب او و بدین حکمتياراقای 

اقای اصف ، جنراالن حکومت داکتر نجيب اهللا  چنانچه  یکتن از نمی داد که حکومت اقای ربانی اردو را منظم سازد
دالور تامدت در حکومت اقای مسعود حضور سمبوليک  داشت ولی با تبليغات وسيع زیرنام خلقی وپرچمی وغيره و 

رفت   ISIغيره که از طرف عمال   مسعود با درک حقيقت ٠مسعود مجبور شد که او را سبکدوش کندصورت مي
ر فایده نداشت،   بعداز انحالل ISIصرف خشم خود را با حریق ساختن سفارت پاکستان فرونشاند ولی این کار دی

لبدین اغاز کرد کابل مورد حمالت متواتر نظامی، قوای مسلح ضربات پيهم را تبليغاتی  اراتی واستخب به  کمک اقای 
رفت ، تدابير استخباراتی باشدت تمام از طرف سازمان جاسوسی پاکستان بالوقفه ادامه داشت  باله وقفه قرار 

اهانه و ير بودند بدون درنظر داشت منافع ملی ا  ISIاهانه  پالن ها ی  یا نا ورهبران مجاهدبن که دراین بازی در
ری توسط ایشان عملی ميشد  به  اساس ان اختالفات تشدید ميشد بی اعتمادی روز افزون ميشد و  ویکی پشت دی

ردید، منافع  رین استفاده را ميبرد وت پاکستان درجن تبليغاتی از رده های پائين مجاهدین بيشجن داخلی شعله ورمي
رهبران حکومت دست نشانده بود روز تاروزمحقق ميکردید  ایجاد پاکستان که عبارت ازتضعيف ملت افغان و

مشاورین خوب امنيتی ازدرک عواقب بيخبر  حکومت کابل با نداشتن یک سازمان جاسوسی مجرب و مجاهدین و
ان استخبارت قوی و اردو  بودند ی، نبود انظباط محکم اداری، نداشتن یک ار نده  ولی عاقبت چه شد ؟ تشدد، پرا

اه بود وازاین ضعفها ISIمورد که دها  عدم درک مسوليت و باری ، و فساد اداری، بيبند منظم ،  ازان بخوبی ا
امروز ملت افغان دراتش ان ميسوزد وتحکيم  که تا امدن  وضعيت وشرایط شد موجب بوجوداستفاده موثر ميکرد 

ر باعث بوجود امدن وظهورطالبان در سطح ملی و صلح را دشوار ساخت و ایجاد تروریزم به سطح بين  ازطرف دی
ردید  لبدین ازالب ،الملی  ردید وقت طرح  شده بود ولی زمينه تحقق ان کامٌال ته که پالن بدیل اقای     ٠فرارهم 

     
لبدين توسط    :   ISIبه قدرت رساندن طالبان منحيث بديل در مقابل 

لبدین ازاواخر  رفته ١٩٩١قسمی که در باال ذکر شد نظریات بدیل   تغيير در رژیم کابل  شده بود،بررسی و زیرکار
ير کرد هنوز پاکستان شخصی  و یا قوت را که بتواند مورد قبول برای پاکستان و هم سایر  پاکستان را غافل 

 و حکومت  نوازشریف به ISIقرار داشت  لبدین مورد نفرت سایر تنظيم ها روهای مجاهدین باشد تدارک نداشت و
مطرح شد پا کستان نمی خواست چنين کاری صورت  وقت ضرورت اشد داشتند زمانيکه مسله استعفا داکتر نجيب اهللا

ندم را به  يرد از اینرو نوازشریف  کمک ده هزار تن  لبدین مخالفت کرد حکومت داکتر نجيب اهللاب  اعالن کرد ولی 
اخطار داد که کاروان راتحت حمله قرار ميدهد بعد قرار شد این مقدار کندم  وراه تورخم کابل را تحت نظر قرار داد و

 اکنون شرایط برای ISI طرق فضا وارد کابل شود با سقوط رژیم کابل و انحالل قوای مسلح افغانستان وکارسریع از
 دراین پالن همواره از حمایت امریکا برخوردار بود چون امریکا بهر صورت  ISIروپ بنام طالبان فراهم شده بود

طالبان در برابر ایران استفاده کند درربع چارم سال  هم ميخواست از طالبان را نظر به اخوانی ها ترجيع ميداد و
 بخاطر پيشروی طالبان به ISI طالبان درساحات والسوالی سپين بولدک والیت قندهار اغازبه فعاليت کردند ١٩٩۴

رفت تا طالبان را اجازه دهد که امنيت  طرف قندهاربا قومندانان حزب اسالمی ازجمله سرکاتب عطا محمد تماس 
توافق قسمی .  قندهار جابجاشدند-ا تأمين کنند به این ترتيب طالبان در شاهرا بولدک  ر قندهار–ين بولدک شاهراسپ

اه ميکند و ذار ميشود   بود که پوسته های اساس را سرکاتب عطا محمد با خودن پوستهای اطراف شاهرا به طالبان وا
روپان عطا محمد تماس مخفی ISIکه چنان  هم شد ولی  نوامبر ۴رفته و بسيار انها را خریداری کرده بود در  باسر

کاروان متوقف   عراده موتر بود وعازم ترکمنستان ميشد وضع تغير کرد٣٠ کاروان تجاری پاکستان که شامل ١٩٩۴
شد و همان پوسته های اساس و قابل اطمينان سرکاتب عطا محمد در قدم نخست تسليم طالبان شدند و قوای طالبان به 

رفت عطامحمد صرف توانست  ندهار داخل شد درجن مختصر که بين سرکاتب عطا محمد وشهر ق طالبان صورت 
لبدین در چاراسياب  بود و کابل را راکت باران ميکرد از  و بمشکل فرار کند خود را به کویته برساند دراین وقت 

رانی دانستBBCدر مصاحبه با  و این وضع شوک دید روپ کمک به   و وضع طالبان راقابل ن طالبان را که بنام 
 نوامبرقندهار بدست طالبان فتح شد و کاروان اجازه یافت ۵کاروان پاکستان رویکارشده بود خطر جدی دانست در 

رفتن قندهار  روپان جهادی را هدایت ميداد تا با   با دست باز وISIعبور نماید با  اطمينان زیاد قومندانان وسر
لبدین هدایت داد که چاراسياب را تخليه کند وISI درچاراسياب طالبان بپيودند   همه تجهيزات را باید رها نماید و  به 

ری با مشاوره نظاميان پاکستانی اغازشد  چاراسياب به طالبان سپرده شد ازاینجا بود که فتوحات طالبان یکی پشت دی
مليون روپيه پاکستانی جهت تادیه ٣٠٠ دالر معادل  پاکستان با وجود پرابلم اقتصادی مبلغ شش ميلون١٩٩۶در سال 

مليون  دالررسيد قومندانان )٣٠( به سی٩٨و١٩٩٧این کمک درسال  و معاشات مامورین  طالبان تخصيص داد
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را از طالبان دیدند در صورت عدم همکاری با طالبان چون جای وموقف خود را در  ISI  جهادی که حمایت بيدریغ 
ی ایشان با از یدند وپاکستان در خطرمی د ر طالبان  داشت تا با طالبان یکجا شوندا انهارا وISI  طرف هم وابست دی

 نبودند چون انهای که در افغانستان امنيت را برهم ميزدند اکنون حکومت دست هبا خطر حمله وبی نظمی امنيت مواج
ر جای در پاکستان نداشت نشانده خود را داشتند و رمجرم پيداميشد دی ين و  وا  در داخل هم  طالبان مجازات سن

وش  ترس در مردم حاکم باشد علنی را اعمال ميکردند تاوحشت و به این تریب امنيت در ساحه تسلط طالبان  حلقه ب
حکومت طالبان تشکيل  پاکستان که سالها به ارزو چنان حکومت مزدوربود رسيد ، نداشت و پاکستان قابل سوال قرار

نه سياست  نه اسالمی  و و مال ها که نه علم دنيایی داشتند ين انتخاب شد کابينه متشکل بود ازاميرالمومن شد و
   ٠ميفهميدند صرف معلومات نهایت مختصر ازدین مقدس اسالم داشتند

  کابينه طالبان مرکب از افراد ذيل بود
                              مــــالحـــظــات                           مـــــــــقـــاماســـــــــــــــــــــــــم

  تعليم یافته مدرسه والیت زابل ،تاجر  وزیر صحت عامه    مال عباس
   ISI تعليم مدرسه کویته ،عضورابط  با   وزیر دفاع ملی  مال عبيداهللا

  تعليم مدرسه کویته  وزیرماليه   مالمحمداهللا اخند
  تعليم مدرسه حقانيه  فرهنوزیر اطالعات و  مال امير خان متقی

  تعليم مدرسه حقانيه  وزیرزراعت  مال عباللطيف منصور
    ر اب وبرقیوز  مالمحمدعيسی
  خود صاحب مدرسه صوبه سرحد  وزیرمخابرات  مال اهللا داد اخند

    وزیر عداليه  مال نورالدین ترابی
  تعليم مدرسه قندهار  ایرالمومنين  مال محمد عمر

  عليم مدرسه کویتهت  وزیر خارجه  مال محمد حسن 
وشها معيوببدون تعليم  وزیرصاحب معارف  مال سيدغياث الدین    از 

  تعليم مدرسه حقانيه  وزیر داخله  مال خيراهللا
  تعليم مدرسه قندهار  قاضی القضات  مال عبدالستار 

   رسمیبدون تعليمات  وزیرصاحب تعليمات عالی  مال حميداهللا نعمانی
   مدرسه حقانيهتعليم  معادن و صنایع  مال احمد جان

  تعليم مدرسه حقانيه  سرحدات  مال جالل الدین حقانی
  معلوم نيست-----  بعد وزیر خارجه منشی مال عمر و  مال عبدالوکيل متوکل

 درعصر تکنالوجی و انترنت که جهان را بيک ٢١بدین ترتيب ما ميبنيم کابينه کاری یک ملک جن زده در قرن 
وزیر معارف هردو  بيسواد که صرف خواندن  ت که وزیر تعليمات عالی ودهکده کوچک تبدیل کرده جالب ان اس

سيستم  تعالی کشور نداشتن  کتب و این بدان معنی است که طالبان هيچ نوع عالقه مندی به ترقی و. ونوشتن یاد داشتند
ز سطح تحصيل اموزشی که در زمان این وزیرصاحبان در وطن پياده شد با فراغت ازفاکولته سطح سواد یک جوان ا

 ایا این کابينه به افغانستان چه خدمت .وزیر صاحب معارف بلند نميرفت مسلکی و وزیر صاحب تحصيالت عالی و
جلب حمایت کشورهای صنعتی را داشت ؟ ایا این کابينه  ميتوانست انجام دهد؟ ایا این کابينه توانائی صحبت و
یاتحت  قراردارند و)جاسوسی دربخش اقتصادی(ای مجرب ميتوانست باشرکتهای بزرګ که دررًاس انها سازمان ه

مطمين باشند که  دانان ميباشند معامله به نفع کشور انجام دهند و اقتصاد نظر ومشوره این سازمانها کار ميکنند و
تخنيکی سياسی رادارند؟ پالن های پاکستان  ایا توان حداقل صحبت  درساحه علمی، اقتصادی ، فریب نخورده اند؟

 وزارت خانه بنام وجود داشت ازسيستم .ملت افغانستان توسط این کاببنه عملی ميشد فرهن و طر انقراض علم وبخا
انتقال سيستم پاکستانی شد تشکيالت اردو محدود شد  به  نقل و دیوان خبر نبود سيستم ترانسپورت  زمينی و دفتری و

از  جای ان کلدار مروج شد مکاتب دختران مسدودشد وروپ مليشه تيپ پاکستان اسعارافغانی از توجه افتيد و ب
ر فرمان صادر کردند که قرارذیل است   ٠طرف دی

نزدیکترین عضو  زن مریض را صورتيکه داکتر مرد ضرورت باشد، در باید زن مریض نزد داکتر زن برود، -١
   ٠فاميلش همرائی کنند

ام معاینه، -٢    ٠سالمی داشته باشندداکتر مرد هردو باید لباس ا زن مریض و هن
ر زن مریض بجز همان نقطه درد دار دست بزند -٣     ٠داکتر مرد نباید به قسمت های دی
  ٠اتاق انتظار زنان  مریض باید بصورت مطمين مصؤن باشد -۴
     ٠باید زن باشد شخصی که در اتاق انتظار زنان مریض نوبت را کنترول ميکند -۵
ام شب داکتر مرد نمی توا-۶      ٠ند دراتاق زنان مریض بدون اجازه داخل شود هن
ر چنين چيزی ضرورت افتد باید  صحبت  نشستن و -٧ صحبت کردن ميان داکتر مرد وزن مریض اجازه نيست، ا

يرد     ٠با حجاب اسالمی صورت 



 
 

 
  ٤از  ٤ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. ميمانه به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را ص
 maqalat@afghan-german.de 

    ٠ميک اپ اجازه نيست استعمال ارایش و  داکتر زن باید لباس ساده در بر نماید، پوشيدن لباس شيک و-٨
ردد-٩      ٠ داکتر زن ونرس زن اجازه ندارند دراتاق مردان مریض داخل 
    ٠ کارمندان شفاخانه بصورت مرتب نماز خود را در مساجد دراوقات معين ادا نمائند-١٠
هر شخص که ازاصول عدول کند . پليس مذهبی صالحيت دارند بخاطر کنترول به اتاق مریضان مرد داخل شود -١١

     ٠بيندجزا شرعی مي
این فرمان توهين اشکا ر به شخصيت زن و  را نشان ميدهد که تا چه اندازه بيسواد بودند ، این فرمان سطح سواد انها

فته اند که با مسدود شدن مکاتب دختران داکتر، نرس دختر ، پليس زن، حقوق  مرد است ، طالبان در این فرمان ن
  ٠از کجا  ميشود٠٠٠دان وقاضی زن وو

رفرض  زمان سقوط طالبان این نوجوان    سال داشت در٧زمان به قدرت رسيدن طالبان  کنيم که یک نوجوان درا
پسران درقدم دوم  دختران در قدم اول و این عقب مانی شامل ده ها هزار سال ازتعليم عقب افتاد و )شانزده  (١۶

روه دشمن وطن بعضی  داک  مسوليت ان بدوش کی است؟ با تًاسف که زمامداران  و ميشود تران  حقوق ما از این 
روه بيسواد قرون وسطيی رابه نفع خود باالی ملت افغان تحميل کنند امریکا  حمایت ميکند و اقای اوباما ميخواهداین 

روه طالبان را تروریست خواند و٢٠٠١درسال  فت هرکی با   جن را با القاعده زیر نام تروریزم اغاز کرد و
یست والقاعده ميباشد امروز مال عبدالسالم ضعيف در تلویزون اعالم ميکند که طالبان با القاعده القاعده است ترور

انه ابر قدرت جهانی  چقدر عاجز شده اقای کرزی مسله طالبان ميانه رو را مطرح  امریکا و٠ ارتباط دارند ولی ی
ویا ميخواهد  بااین افراد کنار ایند فهميده نشد که هدف ا  ز ميانه رو کيست ایا ميانه رو ها قدرت پيوستن وميکنند که 

زنه، افراد ميانه رو عبارت از صفوف طالبان است دراین جای شک نيست که در  قدرت تحکيم صلح را دارند ؟ هر
نبود  وطنپرست وجود دارد که روی مجبوریت های چون بيکاری اقتصاد ضعيف و صوف طالبان افراد خوب و

امين عدالت واقعی از طرف دولت حق تلفی بيسوادی باعث شده تا این افراد درتحت تسلط امنيت فساد ادرای عدم ت
ر دولت و يرد ا اه چنين حالت بوجود نمی امد امد  طالبان قرار  درحاليکه متحدین در این مورد توجه ميکردند هيچ

 ت بهبود وضع نداشت وتالش جه پالن های استراتيژیک خویش عالقمندی و امریکا بخاطرتقویه حضور نظامی و
رفت وهم امکان  ردروضع متشنج نفع ميبرد اهسته اهسته وضع شکل غيرقابل پيشبينی را بخود           نيرن دی

ان که از موجودن ترتيب ميخواهبه این شاید .احتماالت ذیل قابل پيشبينی است  وميتواند باشدکار  قوای یتد همسای
ران اند   به این ترتيب ميخواهند  د که واقعًا خواهان صلح هستند ولی ميسر نيست ونن طورتمثيل کبایدخارجی ن

تغيرنقشه منطقه درکاراست زیرا برداشت یک کشور اسالمی مجهز  تداوم دهد و یاپالن تجزیه پاکستان و حضورشانرا
ونی جهت سپردن تشکيل مليشه ها باز شدن راه قان نيست چون نظریات کندک های قومی وقبول قابل  سالح اتومی با

روپها سرکش تشدید نااسلحه  مسله تبدیل شانکای به یک پيمان   نه ارامش،آرامی های بيشتر شده ميتواند  به این 
ران کننده است ،  فته ميشود ونظامی  نيز برای غرب ن ميخواهند  دراین روز ها از استراتيژی جدید حرف 

رفته بود وحکومتهای محلی را تقویه کند این  کار در زمان  انه حمایت  جهاد نيز صورت   قومندانان طور جدا
رفته شود ميشدند  که رهبران جهادی ازخرابی عواقب ان برای اینکه جن عليه شوروی تداوم یابد تا قصد ویتنام 

اهی دارند کرد، بهر  مشکالت که بار امده بود  یاد  از عواقب وBBCشيخ اصف محسنی در مصاحبه با  و کامًال ا
ر قوای خارجی امداتداوم دو وتضعيف حکومت مرکزی  واین عمل جز پارچه پارچه شدن افغانستان صورت  

افغانستان  وایران فایده دیکری نخواهد داشت  وتبدیل ان به تخته خيز عليه کشور های روسيه چين  درکشورما و
رفت   ٠هميشه در تير رس این کشور ها قرار خواهد 

ر فعًال هم واقعٌا ا یک حکومت قوی مرکزی بوجود اید به نواقص فوق الذکر تاد باشد همریکا به اوردن صلح متعا
جذب برای طالبان  توجه شود شغل کاری ایجاد شود مردم باالی دولت منحيث ناجی ایشان اعتماد کنند ساحه جلب و

يرد که مناطق قبایلی  را تحت فشار محدود شود و ار دهند قوای مسلح کشور  قرنظامی پاکستان تحت فشار قرار 
ر دولت  بدون جن محو ميشوند ووابسته به القاعده هرچه سریع تقویه شود طالبان  هرروز از مذاکره امریکاا

باعث تضعيف حکومت  انها را قدرت بشمارد مردم بيشتر باالی طالبا ن اعتماد ميکند و  باطالب حرف بزند و
يری طالبان ميشود مصاحبه مال مرکزی و   ٠ثبوت این مدعا است  ضعيف ومتوکل نشاندهنده وقوت
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