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 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئټینگه کړله موږ سره اړیکه  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

 
           

 ۳۱/۰۵/۲۰۱۷         ینزیرآاحسان هللا 
 

 در افغانستان یجنگ جار فیدر مورد تعر یسخنان
 

 یشیچند پهلو و فرسا ،یاستخبارات ده،یچیپ اریجنگ بس کیبا  نطرفیسال با 39ما افغانستان متاسفانه از  زیعز کشور
 .رودیداده م یروبروست و هر روز از جان و تن خود قربان

 یجنگها خواهندیها م یاریکه بس دهدینشان م ایعالقمند از سراسر دن ایو  دخلیذ یکشورها یهایریبه موقف گ توجه
 نیده ها هزار زن و مرد و فرزند هم  یکم بها یختنخونهایکشور و ر نیا یرانیو متیشان در افغانستان و به ق یابتین

 برسد. یروزیمردم به پ
و کشور  هیترک ،یعربستان سعود ران،یهندوستان، پاکستان، ا  ن،یمردم چ یجمهور ه،یناتو، روس یو کشورها کایامر
 هستند. لیجنگ دخ نیدر یهمه به نحو انهیم یایآس یها
و  ایریجیتا نا انهیشرق و م انه،یم ایخود به افغانستان، آس یکه بصورت ختم در فکر صدور انقالب اسالم عهیش رانیا

دالر اسلحه  ونیبل 110 یکه به تازه گ یجنگد. عربستان یدر افغانستان م یوهاب یاست، با عربستان سعود قایشاخ افر
 .داندیم ودخ کیرا دشمن شماره  رانیو ا کندیم یداریخر دیجد
احزاب،  قیاز طر کایامر ینموده بود، حاال در افغانستان برا هیطالبان حما یباال کایاز حمله امر یوقت کیکه  رانیا

 .کندیم جادیو منابر مشکالت ا ایآدمها، نهاد ها، تکا
 جیدر افغانستان و حوزه خل کایامر یها گاهیبه پا یبصورت قطع رانیحمله کند، ا رانیا یباال کایامر یروز اگر

 حمله خواهد کرد!
 در افغانستان حضور داشته باشد. یاتوم رانیا کی جادیاز ا یریجلوگ یکه برا خوادیهمچنان م کایامر
خود در افغانستان  کیدلوژیو ا یطرفداران مذهب قیکه از طر توانندیمشکالت فراوان دارد و هر دو م هیبا ترک رانیا
 فشار وارد کنند. یبر دگر یکی

دو  نیدارد. ا انیسال در افغانستان جر انیاند، متاسفانه از سال کدگری یخیهند و پاکستان که دشمنان تار یابتین جنگ
خون و گوشت  متیافغانستان انتقال داده اند و به ق یایاند، حاال جنگ خود را به جغراف دهیکشور که سه بار با هم جنگ

 جنگد. یجوانان افغان با هم م
که  خواهدیر افغانستان است. پاکستان هنوز هم مد کیژیپاکستان هنوز هم بفکر عمق استرات ینامنهاد اسالم یجمهور
کند  نییتع یافغانستان زعما یبماند، برا یباق ISIتحت امر اسالم آباد و دیکشور صوبه پنجم پاکستان نشد، با نیاگر ا

 کند! افتیخود را از آنجا در دنیو زهمات افغان اجازه خوردن و خواب
گران  ادیبدست بن ردو،یشده م فیآن روز بروز ضع یپاکستان که دولت ملک یکوشش دارد که سالح اتوم کایامر

 در افغانستان حضور داشته باشند. دیو لهدا با فتدین یاسالم
اشراف داشته و از افغانستان بخاطر  ریپام یها یبلند قیاز طر نیچ یقدرتمند نظام ستمیکه بر س خواهدیم کایامر

 .دیاستفاده نما وارید کی ثیبح نیکنترول چ
در قسمت  کایامر اتین هیرا بشناسند. روس شیحدود خو دیو ناتو فهماند که با کایبه امر هیو سور ایمیدر کر هیروس

با ناتو امکان  هیداند و مشکالت روس یم یکیثبات ساختن ان منطقه را به ن یب ایو  انهیم یایآس یعمل ای یفتح فکر
   کیبسازد که  رینگیزم ینیرا در همان سرزم کایافتاده و امر ستانبفکر انتقام در افغان هیآن را فراهم ساخته تا روس

 خود بدان سرنوشت دچار شده بود! یوقت
از عوامل دگر جنگ خانمانسوز  کیولوژیدیمنطقه و جنگ افکار متضاد و ا یاقتصاد یبه شاهرگ ها نیچ یعالقمند
 افغانستان استند. یطوالن
انکشور  یو ثبات داخل یکه به منافع مل یهر کس کای. از نظر امرکندیم فیجنگ را جنگ ضد ترور تعر نیا کایامر

جنگ هفتاد و دو  نکهیکشته شود! خالصه ا دیاست وبا ستیباشد، ترور یصدمه ا نینیدر فکر چ ایضربه وارد کند و 
و  یداخل یدارد. عوامل فوق بشمول مشکالت و عقده ها انیرهبر افغانستان جر یو ب دهیبال کش نیملت در سرزم

و زبان و مذهب و سمت و  لهیجنگ، قوم و قب روند،یشده م ونریلیو ب لونریعده با تجارت  جنگ و خون م کی نکهیا
و به  دهدیمنطق خود را از دست م زمیجنگ با ترور ییکایامر فیدر تعر رهیو سنت و غ تهیمکتب و مدرسه، مدن

 !شدیاندیعاقالنه ب دیبا که کندیمحکم  یآدم
جنگ را در سرلوحه  نیاز کایامر فیتعر کشد،یو نفس م ستادهیو شرکا به پا ا کایافغانستان که به کمک امر دولت

 !کندیاعالم م ینالمللیب زمیترور هیکار خود قرار داده و جنگ در افغانستان را جنگ عل
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 ینم ییکایکوچک امر یها فیو بغرنج است که در قالب تعر دهیچیپ یاست که جنگ افغانستان بحد نیامر ا تیواقع
 شود! ییسر از نو شناسا دیگنجد و با

بزرگ اعالم نمود که فاسدان و  تیوال نیهرات در برابر صدها باشنده ا یوال یمیمحمد آصف رح یهفته قبل آقا کی
 دشمنان مردم افغانستان اند! مانهیپ کیبه  ستانیترور

ها  یکه فاسدان ک دانندیم یقرار داد و مردم افغانستان بخوب فیرد کیو فاسد را در  ستیهرات ترور یکه وال دینیبب
 هستند؟

 هیسرما نیاز بزرگتر یکیاست و در قصر  یدالر ونیوجود دارد که متهم به سو استفاده سه بل یهمان هرات آدم در
قصر را به او تحفه  نیا یمرحوم یآن متوف نیازوارث یکیو ادعا دارد که  کندیم یهرات زنده گ شیگذاران پنج دهه پ

 داده است!!!
خود را در حکومت  دیاز عوامل دگر دوام جنگ در افغانستان است. مردم سراسر کشور با یکیقدرت  انحصار
خطرناک بوده و عواقب  اریبر اهرم قدرتدر کشور بس تیکفا یچند گروپک ب ای کیبدانند. انحصار  کیشر یمرکز

حضور مناسب  استیقدرت و س یمرکز شیرانماد تمام کشور بوده و هر کس در آ دیبد در قبال دارد.  اداره کابل با
 داشته باشد.   یو حتم

 تی. شفافشودیم یمعرف ایدولت دن نیفاسدتر نیو سوم نیدوم یو گاه نیاول یدر طول ده سال گذشته گاه افغانستان
 یکی.  خوب اگر دولت حاضر کنندی$رشوه پرداخت م ونیبل 1.5که مردم افغانستان ساالنه حدود  ندیگویم یالملل نیب

 ونی! اگر از ده ملرساندیم انیبه پا تیجنگ را با موفق نیا هفکر کند ک تواندیاست، چطور م ایدن نیاز سه چهار فاسدتر
بمبارزه مسلحانه  تیحاکم هیده هزار دگر تفنگ برداشته و عل ند،یو نهصد و نود هزار سکوت نما ونیرشوه دهنده نومل

 زند. یدست م
است. وزارت مبارزه با مواد مخدر  ایکننده مواد مخدر دن دیتول نیپانزده سال گذشته بزرگتر –ده  یط افغانستان

و حاال به عناصر  آورده یو پاکستان بهمواد مخدره رو رانیجوان افغان در ا ونیکه حدود سه مل دیگویافغانستان م
که دوران تجارت مواد مخدره  کنندیادعا م یو خارج یداخلخود مبدل شده اند. منابع  یجامعه و خانواده ها یسربار

. پر واضح است کنندیذکر م ادیز ایرقم را کم  نیمنابع ا ی$ است. بعض ونیبل 65درحدود  یافغانستان مبلغ کسالی
 نیدالالن بزرگ، قاچاقبران موادمخدره، تاجران ب یول رسد،یم موتیفقط به قوت ال انیم نیدر یکه دهقان هلمند

و از آن  برندیتجارت بزرگ سود م نیجهاد و مقاومت از انیمدع یو بعض  ایجنگساالران، ماف استمداران،یس ،یمللال
 .کنندیم تیحما
از  شیافغانستان ب ینیزم ریاعالن کرد که ارزش منابع ز شیسال پ 7 کایمتحده امر االتیا ینظام یولوجیج یسرو
 متیدر جهان است که ق نیبزرگتر نیپنجم مافغانستانیتیل ریکه تنها ذخا کنندیادعا م ی$ است. منابع دگر ونیلیتر 3

 یکه به آسان خواهدیاست و نم نیتجارت فعال  در دست چ نیا دیلشود.  شاه ک ی$ بالغ م ونیلیتر 15 - 10به  با  یآن تقر
 واگذارد. یآن را بهدگر

وزرا،  یبعض ،یمل یشورا یاعضا یبعض ،یجهاد یقوماندان ها ا،یاکنون صدها معدن افغانستان توسط ماف نیهم
 نی. واضح است که اشودیو طالباناستخراج و قاچاق م یمحل یمیمسلح و تنظ نیمتنفذ ،یتیوال یها، شوراها یوال

 .دهندیماز دست ن یرا به آسان یرقانونیتجارت غ نیحضرات مفاد بار آورده ا
و قوماندانان  یدر سراسر کشور از طرف زورمندان محل نیزم بیجر ونیمل 4 - 1.3که حدود  ندیگویم یدولت مقامات

علفچر عامه  ای یشخص نیزم نیکه تحمل کمتر دارند واز مدرک هم یادعا دارند که مردم کعدهیغضب شده است. 
 باز ستانند! نیخود را از غاصب یها تیتا حقوق و ملک بردیحاال گرسنه و آواره هستند، دست به تفنگ م یول خورندینان م

مسلح دولت سالح و مهمات مورد ضرورت خود را  نیاواخر اعالن کرد که مخالف نیراپور خود در کیدر  گاریس
و  یاشیع ،یفاتیتشر یها، سفرها حگاهیبلند منزل ها،قصور، تفر دنی. دکنندیم یداریخر یاز سربازان و افسران دولت

کفش شان است. تا  ریز یگیکه ر دهدیها به وضاحت نشان م یو قرارداد  سیجنراالن اردو و پول یبعض ییزورگو
 شود، جنگ قطع نخواهد شد! ابیدست یو ارزان یبه اسان نیسالح ومهمات چن کهیزمان
و دربدر  چارهیو ب ریفق یبحد یو دگر زندی$ م ونیدار شده که سر به بل هیسرما یبحد یکیافغانستان  یجامعه فعل در

 !رندینم یتا از گرسنگ دینمایم عیمردم توز نیلقمه نان خشکدر ب کیو خاک به سر شده که دختران خود را بخاطر 
کوه دهقانه،  یمبارزه طبقاتکه ) زدندیصدا م وقتیکشور ب یدر افغانستان حاال است. احزاب چپ یمبارزه طبقات وقت
 کیکه به   رودیآمد و حاال م انیها بم ییکایکشور اصال  بعد از آمدنامر نی!( طبقات دردانهیله م هځمه  وانه،ځ یخلق

حالت  نیشود. در چن لیو گرسنه و درمانده کشور تبد دستیو ته ریفق تیدر برابر اکثر تیقطب مسلط و مسلح  اقل
و نوکر  یدر خدمت چند دزد و قلدر و زورگو و تفنگ زیوجود ندارد و همه چ یعدالت رایرسد،زینم انیجنگ به پا

 قرار گرفته است. ایو ماف گانهیب
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جنگ را  نی. اگر آنها استیاز جنگ افغانستان درست ن کایامر فیکه تعر مییبگو دیبا میبحث را خالصه کن نیا اگر
جنگ  نیدر کایکه امر زندیم غیچ یواشنگتنپست به تازه گ کهیدر حال شدند،یم روزیتا حاال وقت پ  دندیفهم یم حیصح

 رون کشد!یورطه هولناک ب نیخود را از یپا دیو با شودینم روزیپ
 یجنگ جار دیآگاه با ونیاسیافغانستان و کارشناسان امور و س یمل تیامن یاست که دولت، شورا نیا ضیخالصه عرا

و  رودیها م یک بیجنگ به ج نی! منفعت اجنگندیو چرام یدر برابر ک یکند. ک فیتعر حیرا بمردم افغانستان صح
و پاکستان و  رانیمطرح است!هند و ا نستانجنگ جهل سال افغا یبرا یو فرامنطقو یکدام اهداف بزرگ منطقو

خود را  هیناتصف  یو کدام حسابها خواهند؟یو فرانسه و ... از ما چه م هیو ناتو و ترک هیوروس کایعربستان و امر
و  یو قلدر ییوزورگو یو حق تلف یعدالتیکه ظلم و ب یاز طرف دگر تا وقت روند؟یکرده م هیتصف نیسرزم نیدر
 یها استیدولت در س کهیباشد و تا وقت دهینه رس انیبه پا یچور مناصب و قراردادها و امکانات دولت نیننگ یسیپال
و  ابدینجات ن یالملل نیو ب یو فرامنطقو یمنطقو یرقابتها دانینکند و افغانستان ازم جادیخود توازن ا یالملل نیب
 نیصادقانه و استوار برداشته نشود، ا یراه گامها نینه شده و در فیافغانستان در برابر هر کشور تعر استیس

 نیب زمیجنگ فقط جنگ  بر ضد ترور نیارزد! ا ینم یزیآن پش ییکایامر فیجنگهمچنان ادامه خواهد داشت و تعر
 جیمورد بحث و مداقه قرار گرفته و نتا دیفراوان دارد کهبا یالملل نیو ب  یو منطقو یبلکه عوامل داخل ست،ین یالملل

 ساخته شود. کیآن با مردم شر
ت حصول آن جنگ تا وق نیمنطقه مطرح باشد که قطعا  هست، لهذا ا نیجنگ افغانستان در یبرا یبزرگ یاهداف اگر

شده  یطراح ندهیسال آ 50 یکه جنگ افغانستان برا دیگویم ییکایمقام امر کی نرویاهداف ادامه خواهد داشت. از هم
 داشت!! میو ما در انجا حضور خواه

 پایان
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