
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 4تر 1 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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 : يادونه

  

 

 20/20/0212         محمد صادق ارغنديوال 
 

 ندنبما يا دنبرو خارجی های قوت
 بخش اول

 

 آنجائیکه از . بود شده نشر( بماند يا برود خارجی های قوت) سوأل جواب،ب جرهپن همین در قبل سال چند ذيل تحريری مطلب
 محترم ناکارمند از ًءبنا. دارد همخوانی کاماًل( است؟ شده اشغال کشور يک افغانستان آيا) مضمون عنوان با مطلب اين متن

 .نمايند نشر مورد در هموطنان از یتعداد تشويش بجواب بخصوص ديگر، يکبار آنرا میخواهم جرمن افغان وزين پورتال

 
 

 آی.اس.آی وافواهات شايعات چنبر
 پاکستان های سیاست وپیروزی

 افغانستان در
 

 به دست افغانستان، در اش نظامی موجوديت دادن نشان موجهه جهت امريکا گويا که رسد می گوش به ها مدت از
 پی در ،خیريه های سازمان در مصروف غربی مشاورين و ،زند می کشور اين در گیساخت های جنگ ايجاد

 افغانستان داخل در خاص و عام زبان از تنها نه که ستا یهاي حرف اين. باشند می افغانستان در مسیح دين ترويج
. است نورديده در نیز را آستريلیا و اروپا ،امريکا ،کانادا چون ها اوقیانوس ماورای آن امواج بلکه شود، می شنیده
 استخباراتی های سازمان ساخت مذکور شايعات اينکه يا و دارد حقیقت شايعات يا وها  آوازه اين که ببینیم حاال

 .باشد می افغانستان مسايل به خلذيد و همسايه کشورهای
 

 به ،آلمان کشور در يیامريکا عسکر هزار چهل تعداد به طرف بدين سال هشت و شصت مدت از که آنست حقیقت
 عسکر هزار بیست تعداد به بدينسو سال سه و شصت مدت از و جاپان کشور در يیامريکا عسکر هزار بیست تعداد

 در يیامريکا عسکر هزار بیست تعداد به حال به تا 1992 سال از بالخره و جنوبی کوريای کشور در يیامريکا
 ۀدمتح امارات کشور رد هم يیامريکا عسکر هزار پانزده تعداده ب و کويت در هزار پانزده ،سعودی عربستان کشور
 ولی باشند می دنیا اقتصاد های قدرت ابر خود نوبه به يک هر مذکور های کشور حالیکه در باشد می مستقر عرب
 برعکس ،باشند می امريکا ۀمستعمر هم يا و اشغالی الذکر فوق هایکشور که ،بگويد تا است نشده پیدا کسی هیچ

 برخوردار جهانیان میان در خاصی اتوريته و پرستیژ از دارند ايکه قوی اقتصاد داشت نظر در با متذکره هایکشور
 .زنند می جهان سطح در را اول حرف همیشه و بوده

 

 در خارجی استخبارات های شبکه مداوم بطور و همیشه بدينسو مديدی های مدت از متأسفانه ما کشور در ولی
 باالی حتی ما، مردم اکثريت روان و روح باالی وسیع طور به اکاذيب و شايعات پخش با شان خود منافع راستای

 بدانند خود آنکه بدون را آنها و  رانده حاکمیت - چیزفهم اصطالح به اشخاص از مشخصی تعداد روان و روح
 نینچ وقت شوروی جاسوسی و استخباراتی های سازمان روزگاری . اند کشیده خود بدنبال ،شان ملی منافع خالف
 مرحوم وقتی ،خان داوود محمد سردار حکومت سالهای آخرين در چنانچه ،نمودند می ايفا ما سرزمین در را نقشی
 و تبلیغات از موجی ،نپذيرفت را برژنف های ديکته و ها خواست افغانستان، ملی منافع تأمین راه در خان داوود

 صاحب از زيادی تعداد ثور کودتای روز در که شد آن نتیجه و گرفت فرا را کشور سراسر داوودی ضد شايعات
 شکست به را روس مزدوران کودتای شان موقع به اقدامات با - توانستند می حالیکه در اردو طرف بی منصبان
 ثور کودتای پیروزی برای و نظاره را اوضاع شايعات و افواهات همان تاثیر زير و دنیا از خبر بی سازند، مواجهه

 طرفدار حکومت دست از کار رشته آنکه از بعد ولی. است معلوم همه برای هم بعدی ناگوار نتايج و  ،زدند کف
 استخبارات سازمان بخصوص منطقه هایکشور جاسوسی های سازمان ،گسست هماز و شاريد ما کشور در شوروی
 را کار رشته سرعته ب سعودی وعربستان امريکا وسیع تخیکی و مالی کمک به .آی .اس .آی يعنی پاکستان نظامی

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/arghandiwam_ms_qowathay_khareji_berawand_ya_bemanand.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/arghandiwam_ms_qowathay_khareji_berawand_ya_bemanand.pdf
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 روان و روح همیشه افواهات و ها پروپاگند شايعات، اکاذيب، پخش با امور، ديگر پهلوی در و گرفته دست در
 پاکستان نظامی استخبارات سازمان که است پیشرفته آنجا به تا اکنون کار اين و) اند کشیده خود بدنبال را ما مردم

 يازيده دست هم .ای. آی .سی جاسوسی سازمان يعنی شاستاد اغفال و فريب به کشور آن منافع تأمین راستای در
 .تاس
 

 از را کابل شهر توانستند دولت مخالفین شمسی هجری 1233 و 1230  جريان در يعنی امروز از پیش ها سال
 جانی شديد ضايعات موجب حمالت اين بدهند، قرار راکتی حمالت مورد کیشیو و  پغمان در واقع شان های پايگاه

 مجاهدين کار اين از وهمه همه عوام، مردم جائیکه تا نمود عصبانی سخت را مردم و گرديده کابل شهر در مالی و
 و پیر زبان از و پخش کابل شهر در شايعاتی گیيکبار به دار و گیر درهمین ،نمودند می مالمت را آنها و شاکی،

 اين ،بندند می راکت به را کابل شهر مسکونی محالت ها روس گويا که رسید می گوش به زن و مرد و برنا
 و راديو نشرات اعظم بخش فاصله بال که نمود هراسان و  پاچه و  دست حدی به را آنزمان دولِت شايعات،
 در مردم مختلف اقشار و ها گروه با را زيادی های مصاحبه و نموده مذکور شايعات رد وقف را وقت تلويزيون

 منطقًا سال هفت و بیست به نزديک گذشت از بعد حاال. رسانید نشر به تلويزيون و راديو طريق از و ترتیب مورد
 زده دامن ها کی توسط و وارد کجا از مذکور شايعات و شد می فیر کی طرف از مذکور های راکت که دانیم می
 اطراف و شهر افواهاتی و شايعات گیيکبار به اهلل نجیب داکتر حکومت های ماه آخرين در ترتیب همین به. شد می

 چهارده فراوانی و آرامی های سال به ما گیرند دست در را قدرت و بیآيند مجاهدين اگر"  که پیچانید هم در را کابل
 کشورهای آن بر مزيد و گشت برخواهیمخان  داوود محمدسردار  رژيم طاليی روزهای يعنی( وقت همان) قبل سال

 تا شايعات اين امواج " کرد خواهند گلزار و گل را افغانستان ،عربستان و جاپان ،امريکا شمول به مجاهدين دوست
 کارمل ببرک طرفدار و پرچم جناح به وابسته خلق موکراتیکيد حزب رتبۀ بلند اعضای حتی که شد کشانیده آنجا به
 به و نمودند می قلمداد المللی بین و ملی اوضاع به واقف و نیئتیوريس ۀنابغ را شان خود آنها از يک هر حالیکه در

 همان تاثیر اضافه به داشتند نجیب داکتر با که های مخالفت درنظرداشت با ،داند نمی تن مورد اين در هم کس هیچ
 مغرضهای  کشور نیت وءس و ترصد ،وقت جاری اوضاع و  شرايط نظرداشت در بدون ها پروپاگند و افواهات

 مواجهه ناکامی به آنرا و سبوتاژ را متحد ملل صلح پالن  ،کشورما به نسبت پاکستان و ايران چون گانهمساي
 غربی کشورهای راهی آريانا طیارات به سوار شان خود و رها مخوفی پرتگاه در را ما مردم و کشور ،ساخته
 .شدند

 

 هر که اند، پیشرفته آنجا تاو ايران  پاکستان نظامی استخباراتهای  سازمان اندرکاران دست مورد اين در حاال
 پاکستانی و. پذيرند می را آن دلیل و الؤس بدون هم ما مردم ،نمايند می مطرح سیاه را سپیدی هر و سپید را سیاهی

 طالبان زمانیکه 1993 سال سپتامبر ماه در وقتی چنانچه. دارند کنترول تحتً  کامال مورد اين دررا  کار نبض ها
 و اند شاهظاهر افراد طالبان گويا که گرديد پخش کابل شهريان میان در شايعاتی يکباره ،رسیدند کابل های دروازهه ب

 طرف و سپاهیان به کسی هر که نمود تاثیر مردم روان و مغز باالی آنجا تا شايعات اين ،آورند می دوباره را شاه
 کشیده بدانجا تا شايعات اين ۀدامن باالخره و . ديگه اس بس -کو ايال بیادر برو : که گفت می ربانی - مسعود داران

 .بی فارسی سرويس با مصاحبه ضمن روم از شاه ظاهر گوی سخن وزيری غوث غالم دار و گیر درهمان که شد
طرفداران  نتیجه در " .شد دنخواه کابل عازم آينده های هفته همین در انشااهلل اعلیحضرت : "که گفت .سی .بی

. گذاشتند فرار به پا و تسلیم طلبان به را کابل جنگ بدون افواهات و شايعات همان تاثیر زيرو جمعیت  شورای نظار
 حقیقت مذکور ۀشايع هم نه و شد شاه ظاهر از خبری نه ،ساختند مستقر را خود و گرفتند را کابل طالبان وقتی ولی

 غربی نظامی های قوت ساختن نامبد راه درو ايران  پاکستان جاسوسی های دستگاه راستا همین در هم اکنون. داشت
 نظامی یبقا و افغانستان در اش نظامی موجوديت دادن نشان موجهه جهت امريکا گويا که زنند می دامن را شايعاتی

 بعضی از ها اوقیانوس ماورای در حتی شايعات اين ۀدامن که ،آورد می بوجود را ها جنگ خود کشور اين در اش
 به امريکا که کنیم فرض اگر حاال. شود می خوانده افغانی یها نشريه از بعضی در و  شنیده افغانی های راديو
 يک و بیست مدت از حالیکه در. زند می گیساخت های جنگ ايجاد به دست افغانستان در اش نظامی یبقا خاطر

 بقای جهت امريکا چرا پس. است مستقر سعودی درعربستان يیامريکا عسکر هزار بیست تعداد به سو ينبد سال
 کشور که دانیم می همه حالیکه در  ؟زند نمی ها جنگ چنین ايجاد به دست سعودی عربستان در اش نظامی

 چندی. زده جنگ افغانستان تا است، تر مهم بسیار ،بسیار غرب جهان و امريکا برای اش نفت های چاه و عربستان
 پخش کانادا تورنتوی شهر از که خبری تلفون راديو يک در ستیژورنال نیمچه يک زبان از تبصره يک ضمن قبل
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 موجوديت دادن نشان موجهه خاطره ب امريکا" :که شنیدم ،شود می شنیده آسانی به کانادا و امريکا سراسر در و
 تبصره همین پايان در و ". زند می افغانستان در آرامی نا و  جنگ ايجاد به دست خود افغانستان در اش نظامی
 .اندازد می پاکستان گردن به افغانستان در را اش شکست لیتومسؤ امريکا" :که نمود اضافه مذکور ستیژورنال

 (. کن قضاوت خودت عزيز هموطن خوب..." ) و
 

 خیلی ما کشور در میالدی هشتاد ۀده در روس های قوت موجوديت با افغانستان در غربی های قوت موجوديت حاال
 شوروی اتحاد داخل در را مذهبی و دينی های فعالیتً  رسما شوروی رژيم و دولت آنوقت در زيرا. دارد فرق

 در ما فرهنگ و دين با تضاد در روسی عساکر آن اساس به که بود بسته را هاکلیسا و مساجد ،داده قرار ممنوع
 همزمان و  - شد می شمرده ضروری و حتمی امر افغانستان از آنها شدن بیرون که ،بردند می بسر ما کشور داخل

 را کشور و اداره را ملی حاکمیت توانست می خارجی های قوت نبود در که بود مستقر دولتی افغانستان در آن با
 بتواند که نیست ای درجه در افغانستان فعلی دولت زيرا است، برعکسً  کامال اوضاع امروز ولی . نمايد کنترول

 تعداد امروزه ديگر طرف از  نمايد، کنترول را کشور و اداره را ملی حاکمیت متحد، ملل صلح ياری قوای نبود در
 و. نیست غرضدار شان فرهنگ و مذهب دين، با را کسی و کنند می گیزند غربی های کشور در مسلمان زيادی

 اهداف پیشبرد جهت ها يیامريکا اگر ًءبنا. دارند عیار تمام و مطلق آزادی شان دينی مناسک اجرای جهت آنها
ً  مسلما ،زنند می نظامی های پايگاه ايجاد به دست افغانستان در روس و چین به تقابل در آينده در شان کستراتیژي

 و ها کوريای ،ها جاپانی ،ها جرمن با که چنانچه داشت، نخواهند ما فرهنگ و دين و ما کار به کاری آنها که
 غربی عمده داران سرمايه و نموده استفاده طاليی فرصت اين از آگاهانه بايد مااًء بن ،ندارند ها سعودی بخصوص

 و ايران ،روسیه ،چین کشورهای کهً  مسلما ولی ،بکشانیم خود کشور به کار ايجاد و گذاری سرمايه جهت را
 دريغ کاری هیچ از فغانستانا در يیامريکا نظامیان برای مزاحمت ايجاد و خودشان منافع داشت نظر در با پاکستان
 .اند نکرده که ،کرد نخواهند

 

 سازمان ۀاشار به که حکمتیار گلبدين شخص خصوص به اسالمی حزب و طالبان گروه به وابسته افردای هستند حاال
 می مطرح افغانستان از خارجی قوای خروج را افغانستان در صلح به رسیدن شرط پیش ،پاکستان نظامی استخبارت

 صلح به رسیدن شرط پیش هم ما کشور باالی ها روس استیالی هنگام در حکمتیار شخص میان اين در که ،نمايند
 وقت ستییکمون دولت شرط و قید بدون تسلیمی و افغانستان از روس قوای شرط و قید بدون خروج را افغانستان در
 ولی ،نمود سقوط هم ستییکمون دولت و شد خارج هم روس اشغالگر ی قوا که ديديم ،نمودند می مطرح مجاهدين به

 ؟ شد چه نتیجه
 

 بعد اهلل نجیب دولت های سال آخرين در که را کابل شهر باران راکت پالن پاکستان نظامی استخبارات سازمان مگر
 در غربی های کشور مداخله اثر در فقط و گرفته رويدست آباد، جالل جنگ در مجاهدين آمیز افتضاح شکست از

 برهان بعد و مجددی اهلل صبغت رهبریه ب افغانستان اسالمی دولت وقت در يعنی وقت همین در نشد عملی آنوقت
 کابل دفاع بی شهريان باالی حکمتیار، پهلوی در گل حمید جنرال بالفعل حضور با آسیاب چهار از ربانی، الدين
 شده فیر یها راکت ۀذريع و وقت همین در کابل مسلمان و گناه بی ساکنین هزار پنج و شصت مگر  نساخت؟ عملی

 مبلغ ماهوار فرستادن با ايران جاسوسی سازمان مگر ؟ندنرسید شهادت به میرغضب گلبدين اسالمی حزب طرف از
 مگر ؟نساخت جداگانه حکومت و  دولت کابل شهر غرب در مزاری عبدالعللی وحدت حزب به دالر هزار پنجصد

 پهلوان افراد مگر. پرداختند می مرده رقص تماشای به و کوبیدند می میخ بیگناه مردم سر به که نبودند ها همین
 شهید شاه و مینه شاه محمد نور سید ساحه در بخصوص کابل شهر در مردم مال و ناموس چپاول و چور به دوستم

 و پروان کارته ساحات در را ما سکهـ و هندو هموطنان های خانه نظار شورای بدستان سالح مگر  ؟نپرداخت
 فابريکات وسايل و ها ماشین حکمتیار اسالمی حزب تفنگداران مگر نکردند؟ تصاحب و زورغصبه ب وات تايمنی
 برقی وسايل عظیم های تحويلخانه و کوت برشنا استیشن سب ،جنگلک فابريکه ،گذرگاه نساجی بگرامی، نساجی

 حقیت در که را جنگلک و چلستون منطقه در فابريکات وغیره ترکانی آريانا فابريکه برشناکوت، ساحه در افغانستان
 ؟؟؟. . .و نرسانیدند؟ فروش به کهنه آهن نرخ به پاکستان در و نکردند بار ها الری به بود المال بیت مال

 

 وقت با فقط سال يازده مدت طول در کرزی حامد کفايت بی دولت و کفايت بی شخص متأسفانه و متأسفانه حاالهم
 ،گرايی مصلحت سیاست تعقیب با بلکه ،است نکرده اجرا ما ملت و مردم نفع به را کاری هیچ تنها نه گذارانی
 هاکار گرايی لیاقت و گرای شايسته گرايی، اهلیت جای به گرايی واسطه و گرايی تنظیم ،گرايی قوم ،گرايی سهمیه



  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ پتهپه دغه .  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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 : يادونه

 

 رمضان چون کارکن و وطنپرست های شخصیت کرزی آغای حتی . است نموده خراب هم پیش از بیشتر را
 شخص) خود کفايتی بی اثر به نیز  ،داشتند می بر قدم ملت منافع راستای در که جاللی احمد علی و بشردوست

 سال يازده طی دولت .نمودن داخله و پالن های وزارت از استعفی به وادار اش نادرست های سیاست و( کرزی
 خارجی های قوت نبود صورت در که نمايد گذاری پايه را اردويی است نتوانسته حتی وسیع امکانات وجود با اخیر

 از مشخصی تعداد های حرف و  دهان به نگريستن با فقط کرزی جناب. نمايد دفاع ما کشور ملی حاکمیت از
 از حتی اند، نموده احاطه را اطرافش مشاور و مجاهد لباس در که .آی .اس. آی جاسوسان و ها بحصا مجاهدين
 ملی اردوی چوکات در هم اهلل نجیب داکتر رژيم نظامی تجربه با و تخنیکی ۀبرجست و وطنپرست های کادر پذيرفتن

 بدون آن فردای ،بروند بیرون ما کشور از خارجی های قوت امروز صورتیکه در: نتیجه در . است ورزيده باا
 و تصرف را ما کشور عظیم های بخش اشپالق و چک چک و هی هی با فقط سالح بدون بار اين طالبان وقت فوت

 های بیرق هم وغربی  مرکزی ،شمالی های بخش و کرد خواهند پاکستان خاک ضمیمه آنرا دور چندان نه آينده در
 مداخله به دست گذشته از تربد اينبار هم ازبکستان و  پاکستان ،ايران های کشور و کرد خواهند باال را خودشان
 . دش خواهد آغاز ما میهن کنار و گوشه در شماری بی خون های حمام و زد خواهند
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