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 4تر 1د پاڼو شمیره: له 
 german.de-maqalat@afghanئ  په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړافغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  

 ئ: دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده ، هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـیادونه

  
 

 2021/ 7/ 5کاندید اکادمیسین سیستانی                                                                  

 وطن فروشان افغان درخدمت منافع استراتیژیک پاکستان

 (2017در اپریل  بستر اردو 400)به یاد شهدای 

سال اخیر پاکستان ضربات مرگبار وخسارات جانی ومالی و عمرانی وفرهنگی جبران 44در

وارد نموده است. پروژه جهاد افغانها درمقابل شورویها بیشتر به نفع پاکستان وبه  ناپذیر بر افغانستان 

کستان برضد استقرار صلح ضرر افغانستان تمام شده است.پروژه طالبان نیز از برنامه های تخریبی پا

 وثبات وسوق دادن فرزندان افغانستان بسوی افراطیت وجنگ افغان علیه افغان میباشد.

 

 گروهی ازوطن فروشان افغان درخدمت منافع پاکستان 

حمله   کیماه  نیاردو ومردم  افغانستان بود. درا یماه  برا نیتر نی، خون۲۰1۷  لیماه اپر

 رکنترولیمحل بشدت ز  کیپاکستان بر  یاستخبارات نظام یاز سو  افتهیسازمان  یستیترور

را  یفراوان  یبستر اردو درکابل ( صورت گرفت که تلفات جان ۴۰۰افغان، )شفاخانه  یتیامن یروهاین

 داشت. مراهبه

ساعت مشغول ترور   ۷ -۶در شفاخانه چهارصد بستر مدت ی.اس .آ یآ یداعش ستانیترور

حمله   نیدر ا شودیبودند. گفته م یوعمله وکارکنان طب ضانیوداکتران و وابستگان مر ضانیمر

 یو اتاقها زهایبه رگباربستند و دهل انهیرا وحش بیونرس وطب ضداریو مر ضیتن مر ۲۰۰از  شیب
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ها  ستیوپرسونل شفاخانه شستند و بعد خود ترور ضدارانیومر ضانیرابا خون مر  نهشفاخا ضانیمر

 کشورنابود شدند.  یدفاع یروهایتوسط ن

  .دیمبدل گرد ینا امن و نا مطمئن یافغانستان به مکان یاردو ضانیمحل مر نیمأمون تر نسانیبد

 یستیه مرگبارترورحمل نیبود که دوم افتهیفاجعه اکمال ن نیکردن سرنخ ا دایدر مورد پ قاتیهنوز تحق

ماه  ۲1)ورماه ث بلخ انجام گرفت. روز جمعه، اول نیشاه ۲۰۹ یگروه طالبان بر قول اردو یاز سو

بر قول  نداریمسلح با ماش کپیازطالبان سوار بردو موترپ یبعداز ظهر، گروه  کی( ساعت یم

 1۵۰از شیب یدر داخل مسجد و داخل صالون طعام خور بلخ، حمله کردند و  نیشاه ۲۰۹ یاردو

  را مجروح کردند. گریسرباز د ۷۰سرباز درحال صرف طعام را کشتتند و 

بود که بر  یستیترور اتیجنا نیاز مرگبار تر گرید یکیدر بلخ  ۲۰۹ یبه قول اردو حمله

 هیاز انتقادها را عل یا که موج گسترده یستیحمالت ترور نیا افغانستان وارد شد. یمل یاردو یروهاین

شد،  اعدف زوزارتیدرست یولو یدفاع مل ریوز یداشت، وسبب  استعفا کشور به دنبال  یتیامن یها مقام

 . دیگرد یافغانستان عمل یو بر اردو یپاکستان طراح  ینظام سازمان استخبارات  یسو زازین

حمالت برشفاخانه  یافغانستان نشان داد که نقشه ها یتیکارمندان امور امن یابتدائ یها یبررس 

پاکستان  ۀتی( در کو I.S.Iپاکستان) یبلخ، توسط استخبارات نظام نیشاه یچهارصد بستروقول اردو

 شده بودند. یطراح

محافظت رهبر القاعده  یطالبان را درپهلو یتا مدت کایامر  لهیپس از سقوط طالبان بوس پاکستان

پاکستان بست، آنها  یجوال دالر را موقتاً برودهن  کایامر نکهیامن خود نگهداشت و هم یدر النه ها

قتل بن الدن در  باپاکستان  یدو روئ نیو افغان بکار انداخُت تا آنکه ا کایناتو وامر یروهاین هیرا عل

پاکستان  ی( حمالت راکت۲۰11 یاسالم اباد افشاء شد. بعد ازمرگ بن الدن ) درم کیاباد نزد بتیا

 تیوتثب صیتشخ یآغاز شد تا افغانستان را برا یسرحد یر پوسته هابرخاک افغانستان همراه با اعما

صادر  یپاکستان دستور  هیعل کهناتوان تر از آن بود  یفرا خوانده باشد. اما دولت کرز ورندیخط د

 انیگفت: اگر م یخبرنگار خارج کیدر پاسخ پرسش  یبه پاکستان بار یخوش خدمت یکند بلکه برا

 او درکنار پاکستان قرارخواهد گرفت.  رد،یصورت بگ یپاکستان وهند جنگ

حمالت  ۀلیطالبان وچه بوس یحمالت انتحار قیگونه گون خود چه از طر یبافشارها پاکستان

 یبرمراکز صح یستیحمالت ترور یکشور وچه از راه سازمانده یخود برنقاط مرز لیتوپخانه ثق

درشهرها وقصبات وانسداد راه  ینا امن جادیوابشدت تحت مراقبت،  یقول اردوها یوشفاخانه ها وحت

مسدود ساخته  یافغانستان،همه امکانات نجات افغانستان  را طور یخود بر رو یوهوائ ینیزم یها

 ورند،یقبول معاهده د یخان را برا رعبدالرحمنیزمان ام طیبدتر از شرا یلیخ طیاست که شرا

 برحکومت ومردم افغانستان فراهم کرده است. 
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 یب قیکه افغانستان اکنون در بحران عم دانندیم یپاکستان، بخوب ینظام یها ستیژیتسترا

قرار دارد و  یاجتماع ینظم یو ب یاقتصاد دیفقر شد ،یفقدان وحدت مل ،یادار ۀفساد گسترد ،یتیامن

ن منافع یگردند، بنابر یخارج م  جینخواهند ماند وبتدر یهم تا ابد در افغانستان باق یخارج یکشور ها

و باور دارند که عناصر  ندینما یافغانستان جستجو م  یونا امن یثبات یآنکشور را در ب کیژیسترات

با وطن فروشان  یوهمدست یساخت پاکستان در تبان یها میمنجمله رهبران تنظ  یوطن فروش داخل

 . کنندیم یاری اتشیپاکستان آن کشور را در برآوردن ن میافغان مق

وخون چکان بود و به مرهم ضرورت  یجسم وطن از اثرضربات دشمن زخم که  یتیوضع در

 ریتدو یخود مجلس یجرگه افغانستان با استفاده از موقف پارلمان یعضوولس پدرام  فیداشت، لط

 نیشناسد. ا یم تیرا برسم ورندیموضوع خط د «؟یکنگره مل»  واعالم نمود که حزب او موسوم به 

احساسات مردم افغانستان واز جمله  پشتونها  ف پدرام مثل نمک بر زخم ملت اثر کرد و یلط یسخنران

شبکه  افتهیو حمالت سازمان  یلیپدرام با استفاده از جنگ خانمانسوز تحم . ختیخود برانگ هیرا عل

دشمنان  گرینقاط مختلف کشور، خواست تا دل پاکستان و د طالبان و داعش بر  یستیترور یها

 درشمال کشورمساعد سازد.    یجنگ داخل کی یرا برا نهیرا خوشحال کند  و زم ستانافغان

 یها اریخالف منافع و مع جرگه سخنان پدرام را  یموجود درولس یعناصر مل خوشبختانه

را بجرم  یکه و از وکال با صراحت گفت  یکیکردند و یابیکشور ارز یارض تیوتمام یمل تیحاکم

 فیدر دل لط یعکس العمل ها چنان ترس نیاش  سنگسار خواهد نمود. ا موقف وطن فروشانه نیا

در  یمل تیامن یوابسته آوازه انداخت که استخبارات هند درهمکار یرسانه ها توسط  کهپدرام انداخت 

 اند؟؟؟  یصدد ترور و

 حاتیمصروف توض ونیزیآن تلو ای نیخود با ا یریدفاع از موضعگ یپدرام هنوز برا فیلط

در بلخ اجرا کردند تا هم   نیشاه ۲۰۹ یبرقول اردو یگریاش حمله د یخارج انیبود که حام

 یکرده باشند و هم توجه رسانه ها ومردم را بجا تیتقو ورندیپدرام را در قبال خط د یریموضعگ

 تازه برگردانند. یستیفاجعه ترور کی یپدرام، بسو فیطانزجار از ل

 یکه حلقه غالم شوندیم افتیپشتونها هم  انیپدرام درم فیطاز گونه ل یادیفروشان  ز وطن

 کیدر  یبار ،یاس آ یسابق آ سیرئ دگلی. جنرال حمدانندیافتخار م شیپاکستان را بر گردن خو

 «اند که من هستم یپاکستان ارهمانقدریوحکمت یحقان:»گفته بود  ونیزیمصاحبه تلو

(http://dunyanws.tv) اجنت پاکستان را درکابل در  اریدولت افغانستان با کدام منطق حکمت دانمینم

که سربازان  یاو گذاشته است؟ درحال اریرا دراخت یدولت ازاتیامت نیشتریجا داده وب الیو نیبهتر

 .ستندیبرخوردار ن ازاتیامت نیا کصدمیاز  دهند،یافغان که دردفاع از افغانستان جان م
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  یسرانگشت یاشاره  کیدولت افغانستان با  فیقدرت خود وتضع شینما یپاکستان برا دولت

از  یگروه ۲۰1۹ماه جون  ۲۲افغانستان را به الهورفراخواند. در یرهبران نوکرمنش جهاد

 ۀرخارجیخود را در الهور به وز یافغانستان به پاکستان شتافتند وسوگند وفادار یسرکردگان جهاد

ومحقق  یلیوخل یالنیرگیوپ اریحکمت نیگلبد یجهنم یآنها چهره ها انیکردند. در م دیدپاکستان تج

 رخارجهیوز یشیاتمردرکنار قر فیوحن ریمحمد قد نیود یدمنصورنادریپدرام، س فیوعطانور ولط

 نیاز ا دیکه از هر لحاظ قابل نکوهش وشماتت اند ومردم افغانستان با کندیپاکستان جلب توجه م

وطن آلوده است  واز راه وطن  نیا گناهیکه دست شان به خون مردم بپاکستان  یستخباراتنوکران ا

 نکنند. تیشده اند حما یصاحب ثروت قارون  یو فساد واختالس ودزد انتیوخ تیوجنا یفروش

 عیتظاهرات وس یپاکستان دستورگرفته بودند تا بعد از برگشت به وطن با راه انداز رانیاج نیا

از بازگشت  اربعدیببرند و دولت را با سقوط  مواجه کنند. حکمت ورشی  یجمهور استیبر ارگ ر

حرکت  نیا یبه استقامت ارگ اجراکرد ، ول یبراه انداخت ومارش یمل میدر ستود یبکابل تظاهرات

 وبه ثمر نه نشست. دیگرد یفروشانه او خنث وطن

ودهشت و  یدگونه ظلم وتع چیاز ه ریسال اخ ۴۴است که در یوخطرناک رحمیدشمن ب پاکستان

. ورزدیونم دهینورز غیدر ورندیخط د یدو سو یوحشت درحق مردم افغانستان وبخصوص پشتونها

خود را  نیوطن فروش را نخورد که عمر ننگ یمهایرهبران تنظ بیدشمن را  شناخت و فر نیا دیبا

حاال  کمر به  نیکرده و بدستور آن کشور از عهد داودخان تا هم یپاکستان سپر خباراتدر خدمت است

 وطن ما بسته اند. ینابود

نمود و بنابر  ورندیجانبه برخط د کیخاردار بطور میپاکستان شروع به نصب س ۲۰1۹سال  از

آمده و ده ها  شیبداخل خاک ما پ لومتریک ۲۵تا۵از  یسرحد اتیوال یگفته مردمان محل  در برخ

 ات پاکستان  چپ خود را گرفته است.تجاوز نیماراتصرف نموده ودولت دربرابر ا یو روستا هیقر

تجاوزات وتحرکات  ،مجبورکردن دولت افغانستان  نیپاکستان ازا یکه هدف اصل رسدینظرم به

کنر  یتسلط بر رودخانه ها -حذف نقش هند از افغانستان - «ورندیخط د»شناختن  تیبرسم  : یبرا

 افغانستان.  یقتصاد -یاسیس لیدر مسا یدیوکابل  و باالخره  داشتن نقش کل

  انیپا
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