
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 

 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ۲۴/۰۸/۲۰۱۵      نویسنده: شاداب امین بیگزاد

 

 !!!سال پراز شورش در افغانستان  2015
     

 کجا میرویم ؟ به ما
  در منطقه ما چی مگذرد ؟   

د نظامی میان ایران وعربستان رایتالف ضد شیعه درعربستان سعودی وامکان برخو
رستادن نیروهای ضد داعش ازسوی ایران به ف در گودال داعش، عربستان ق شدنروغ

اعالن همدستی روسیه وایران ،وایجاد جنبش های ضد عربستان در منطقه عراق وسوریه
وایجاد پایگاه های نظامی روسیه در کشورهای درحال برای اهداف بزرگ در منطقه 

ستی حتی درخاک ایران یایجاد گروپ های جدید ترور،جنگ از جمله در خاک افغانستان 
ن کشور آبی ثباتی داخلی درخاک  ، موجودیت وپایگاه سازی داعش در پاکستان توام با

شدید جدایی درسال جاری ت در اینده نزدیک خواهدبود وداعش تهدید بزرگ برای پاکستان
تشدیدحمالت در پاکستان توسط  ،طلبی در خاک پاکستان وباج دادن ها از سوی پاکستانی ها به مخالفان این کشور

 . گرم میان افغانستان وپاکستان تشدید جنگکشور های استخباراتی وجنگویان داخلی انگرو
  .فشارهند برپاکستان  کمبودی انرژی در خاک هند وپاکستان

 
  چگونه خواهد بود ؟ 6201سال  درافغانستان اما 

اما امضای سامان یابد ابط میان افغانستان ایران وهندابتدا حکومت وحدت ملی تالش خواهد کرد برای بهتر شدن رو
مانورهای  وشاید هم زیادهند را خشمگین کرده  ،با پاکستانمت کابل توافق نامه استخباراتی میان سران حکو

جنگ با تروریزم همچنان پابرجا خواهد ماند استخباراتی را با استفاده از گروهک های خورد و کالن انجام بدهد 
درخاک افغانستان همچنان ادامه خواهد داشت وپاکستان  حمایت پاکستان از تروریزم .همچنان بی ثبات افغانستان و

سرگرم اختالفات داخلی خود باشد اما اینجاطالبان هم آرام عقب نخواهد رفت هرچند که پاکستان حتی یک قدم 
تحت  خودبه عملیات و بود چون رهبرجدید طالبان افراطی وبی بندبارتراز رهبری گذشته عمل خواهد کرد هدانخو

برعالوه طالبان همچنان تالش خواهد ستی جهانی ادامه خواهد داد یعجیب غریب به حمایت شبکه های ترور نام های
درضمن طالبان تالش خواهد  . ست های خارجی دیگر را وارد نبرد در میدان جنگ افغانستان کنندیکرد تا ترور

ان تتهدید جدی دربرابرنظام افغانسوطالبان همچنان یک کرد تا با جنگ جبهه یی دولت اشرف غنی را تضعیف کنند 
رمقابل این همه حمالت خواهند بود وتنها محکوم خواهد کرد دولت افغانستان همچنان بی تفاوت د .باقی خواهند ماند

 دفاعوزیر افغانستان امتیاز دولت افغانستان به طالبان افزون برامتیاز های دیگر این است که چون تاحاال بزرگترین 
واین باعث خواهد شد که جامعه دوستی وهمدستی در نوع خود با طالبان باشد به معنی دفاع شاید نداشتن وزیر ندارد 

حلقه دیگر هم  . رقدرت شوندـ  جهانی کمک های خود را در بخش جنگ درافغانستان کاهش بدهد وطالبان همچنان پ
ن دولت افغانستان توانایی به داد گاه چووظالم خواهدشد  خشنمراتب به  که ستون پنجم در نظام افغانستان است

 شاندن انان را ندارد ک

 
 طالبان . در برابر چالشها

 . شیخ های عرب دیگر طالبان را حمایت مادی نخواهد کرد . 1

 طالبان است وطالبان را گمراه خطاب میکند.ای داعش خطربزرگ بر . 2

 .. طالبان دیگر یک رهبری واحد ندارند بلکه به چند دسته تقسیم شده اند  3

 شورای کویته یک شورای واحد نیست وچند پارچه شده ..  4

 درمحالت دیگر مردم از طالبان حمایت نخواهند کرد ..  5

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/amini_gafoor_ay_watan.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/amini_gafoor_ay_watani.pdf


  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو م، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 قناعت دادن مردم ازسوی طالبان مبنی برجهاد افغانستان سخت خواهند بود..  6

 .ن های جنگی طالبان درسال گذشته کشته شده اند . قوماندا 7

 .. درسطح منطقه تمویل کننده گان طالبان کم شده است  8

 . طالبان با جنگ خود با دولت وداعش ادامه خواهند داد  9

  
 فرق بین طالبان وداعش 

وبه جهنم خواهد تش خواهد زد آانان را  تسلیمیودرصورت عدم داعش تالش میکند تا طالبان را خریداری کند 
 .فرستاد

 وطالبان دست به دزدی میزنند داعش پول فروان درجیب دارد
  .منطقه استدالردر  یک میلیونعاید داعش در یک روز در حدود 

 .داعش تالش دارد تاپایگاه برای خود بسازد وسرباز گیری کند 
 .داعش مالک چندین بانک در سطح منطقه ما است 

 نداراینکه پول ندارد نفرت مردم را درشهرها باخود داما طالبان برعالوه 
 طالبان جنگی یاکشته شده اند ویاهم زندانی اند.

 برای تمویل کننده گان شان است . ۀ بی ارزشطالبان یک مهر
 شدنی است ن دچاراما باید بگویم که داعش به سرنوشت القاعده وطالبا

 
 القاعده کجاست ؟

 ستی دربین سازمان های استخباراتییرا بعنوان یک گروه ترورالقاعده با ایجاد وحشت میان مردم میخواهد که خود 
حالیکه این گروه از نبود رهبری واحد همچنان رنج میبرد پایه های القاعده سست شده اما  ثابت کند درهنوز هم 

ستی دیگر یمان دهی کند و برای گروه های ترورسازرا ستی در خاک افغانستان یتالش خواهند کرد تا حمالت ترور
ست های این یترور،سرمایه های القاعده با کشته شدن بن الدن ازبین رفته  .بفهماند که القاعده همچنان زنده است

والقاعده از جمله سازمان های  ،تسلیم شده است در سراسر جهان القاعده تنها به نام فعالیت دارندگروه به داعش 
ست ها داعشی شده اند وجای پای یاست که دیگر پول وامکانات در دست ندارد در کشورهای خاور میانه همه ترور

 دیده نمیشود.القاعده  رایب

 
 چی میکند؟شبکه حقانی 

نیست که میباشد برای شبکه حقانی این مهم منطقه ستی در سطح یشبکه حقانی از بدخو ترین شبکه های ترور
ستی انان چند تن یبرای حقانی این مهم است که در حمله ترور کهدرحمله ، انتحار ، انفجار چی کسی کشته میشود بل

  .کشته میشود
ده ها حمله انتحاری را در شهر های بزرگ ی ستی بحساب میرود حقانیحقانی از تند ترین شبکه های ترور

  .افغانستان راه اندازی کرده است
دارای  ستییطالبان والقاعده از نبود رهبری واحد رنج میبرد شبکه حقانی برعکس این دوگروه تروردر حالیکه 

اما این شبکه بدلیل کشتارمردم عادی وانفجار رهبری واحد ومنظم است واز بین طالبان والقاعده سربازگیری میکند 
ست اما شبکه حقانی همچنان به قوت خود بمب های کنارجاده یی توأم با انتحاراز حمایت مردمی این گروه کاسته ا

 ست های زیاد در اختیار دارد یباقی است وهنوز پول وترور
اما اینجا دولت افغانستان در فکر وزیر دفاع ، والی های ، جنگ خودی، خندهای بلند، محکوم کردن حمالت دشمن 

 ختم  م ادامه خواهد داد.دمرملیت پرستی ، وبه حرکت های غیر ارادی ، وعملکرهای در تضاد به منافع ، 
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