
AFGHAN GERMAN ONLINE  

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

 مسؤولیت محتوی، استعمال کلمات و جمالت درین نوشته بدوش  نویسندۀ مطلب میباشد
 

 

 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  بوليښت تاسو همکارۍ ته رانپه 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

 
 

 
 5102/10/11: تأریخ      احمد فواد ارسال: و نویسندهناشر  
 

 ماستری در مطالعات تحلیل استخباراتی
 منطقه ای/ماستری در مطالعات امنیت ملی

 فارس/خلیج عرب/مرکزی/تمرکز در آسیای جنوبی

 
، محترم میر عنایت هللا آشفته و پیشنهاد داکتر اصغرخیل منگل دو 

وطندوستانه و متمم یکدیگرحیاتی ،  
 

سیاست و مداخالت  نیالنآ نمرج ناغفا نیزو لاتروپ ردمحترم داکتراصغرخیل منگل طی یک مقاله مبسوطی                     

از افغان ها خاصتاً افغان ها خارج از  داکتراصغرخیل منگل .پاکستان در افغانستان را تحلیل ،تشریح و به شدت محکوم نموده اند 

صدای افغانستان را بر ضد مداخالت پاکستان بلندتر و شدیدتراز گذشته بلند کنند و با مقاالت ،  افغانستان تقاضا کرده اند که

مجالس ، سیمینار ها ،کنفرانس ها ، و تظاهرات در اروپا و امریکا به دنیا خاطر نشان بسازند که عامل اصلی جنگ و بدبختی در 

ایشان و یک تعداد افغان های وطندوست دیگر جرگه افغان اند که تشریح کرده  داکتراصغرخیل منگل. افغانستان پاکستان است

 . های هامبورگ را تشکیل داده و در این راه دست به اقداماتی زده اند
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افشای توطئه های پاکستان در افغانستان برای دنیای آزاد آنهم به صورت منظم و وسیع یک ضرورت حیاتی برای                 

امات مشابه بزنند و از تمام افغان های وطندوست در سرتاسر دنیا باید دست به اقد. افغان های وطندوست و بقای افغانستان است

با  رگید نکممطریق  ره اب و هریغو ، ناتسناغفا ارگ ، یئامسآ ، ناتسناغفا لوت ،نیالنآ نمرج ناغفا نوچ یلم یاه تیاسبو قیرط

 .همدیگر همکارشده و در این راه برای بقای وطن دست به کار شوند

نه تنها  نیالنآ نمرج ناغفا نیزو لاتروپ رد رگید طوسبم هلاقم کی ردمحترم میرعنایت هللا آشفته از طرف دیگر                

ن دولت افغانستان را هم مورد خطاب قرار داده و افغانان داخل و خارج افغانستان را خطاب قرار داده ، بلکه وی رهبرا

دخالت های بیشرمانه ، آشکار و خطرناک پاکستان  ه افغان ها در مقابل توطئه ها و تقاضاکرده اند که همبستگی و وحدت عمل هم

تمام افغان ها در ده باید مورد استفا محترم میرعنایت هللا آشفتهده نقطه پیشنهادی  . ضرورت حیاتی برای بقای افغانستان است

 . داخل و خارج افغانستان برای دفاع افغانستان و افشای تجاوزات آشکار و بیشرمانه پاکستان قرار بگیرد
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پاکستان که اصالً برای حفظ منافع ستراتیژیک برتانیا و برای تخریب دایمی افغانستانی که سه بار برتانیا را شکست               

مان آغاز تا امروز و آینده برای داده بود و شرمنده ساخته بود و برای تخریب هندوستان مستقل و دیموکرات ایجاد شده بود، از ه

سیاست تمام " بکلی حقیقت را بیان کرده اند محترم داکتراصغرخیل منگل .تخریب و تضعیف افغانستان در تالش بوده و است

یا باید در افغانستان جنگ و بربادی دوام کند و یا باید در : در قبال افغانستان بر دو اصل استوار است پاکستان  حکومت های 

همیشه باید افغانستان از نظر سیاسی بی ثبات باقیمانده و هیچ وقت . فغانستان یک حکومت دست نشانده پاکستان بوجود آورده شودا

 ." در افغانستان حکومت قوی مرکزی و قدرتمند بوجود نیاید
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سکری و استخباراتی و مهمتر از همه در و با استفاده از تمام امکانات ع پاکستان با استفاده از حمایت دایمی برتانیا              

دنیای امروز با استفاده از قشر تعلیمیافته خود در خارج از پاکستان در ذهنیت سازی بین المللی بر ضد افغانستان استفاده کرده با 

همین تفرقه ها دامن زدن به تفرقه های قومی و لسانی و مذهبی وغیره در داخل افغانستان تخریب میکند و در خارج افغانستان 

امروز افغان ها ضرورت به . وجنگ ها را مثال قرار داده برای مقرر شدن نایب دایمی غرب در افغانستان فعالیت کرده و میکند

متحد شدن و همبستگی برضد این خطر حیاتی دارند و به نظر اینجانب خطر جدید در این است که بعد ازسالها استفاده پاکستان از 

برای مداخله در افغانستان ، امروز پاکستان دعوی پشتون ها را بلند میکند و خودش را نماینده پشتون های منطقه  دین مبین اسالم

 .ضرورت است که هر افغان هزاره و ترکمن و ازبک وتاجک و پشتون برضد این توطئه متحدانه عمل کنند. میکنداعالم 

 هک هبحاصم ،حبه یک پاکستانی خدمت خوانندگان در ذیل تقدیم میشود مصا قسمت های محدودی ازویدیوی یوتیوب              

ومطمئن باشید که عین مفاهیم توسط نواز شریف، جنراالن عسکری ، صاحب  .دروآ دهاوخ شوج هب ار تسودنطو ناغفا ره نوخ

 .منصبان استخباراتی ، و قشر تعلیمیافته پاکستان در خارج به الفاظ و اشکال مختلف به غربی ها تفهیم میگردد

https://www.youtube.com/watch?v=swfJ60Gs4vM 

خبرنگار تلویزیون  PREE TVخبرنگار تلویزیون دولت جمهوری اسالمی پرس تی وی  ویدیوثانیه 13دقیقه و  4در قسمت 

ه این گفتگو البته همیش. در این مقطع میخواهم با آقای زاهد حمید صحبت نمایم :PREE TVدولت جمهوری اسالمی پرس تی وی 

و اخیراً راپور های . در طول سالهای زیادی وجود داشته است که مقامات پاکستانی در امور افغانستان مداخله میکنند، وکرده اند 

  Amnesty Internationalبه نشر رسیده است ؛ به صورت مشخص راپور موسسه عفو بین المللی  در غربعجیب و غریبی 

، که به صورت Rand Corporation، راپور مؤسسه رند  London School of Economicsاد لندن ، راپور فاکولته اقتص

مستقیماً با طالبان در همکاری هستند وبدینوسیله پاکستان مستقیماً درافغانستان مداخله  ISIقاطعانه مدعی شده اند که آی اس آی 

از یکطرف بعضی ها در این مورد از . کردن تعبیر شده است میکند که این طرزالعمل پاکستان منحیث یک نقش دوجانبه بازی

، استخبارات اسرائیل یعنی موساد و استخبارات  CIAتیوری توطئه استفاده کرده و این راپور ها و آوازه ها را کار سی آی ای 

ن میکوشد که رابطه نزدیک با ، میدانند، اما بعضی ها میگویند تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیز ها و پاکستاRAWهند یعنی راو 

 .طالبان داشته باشد که برای وقتی که امریکا از افغانستان خارج میشود آماده باشد

و حتی قبل از آن ، قبل از تجاوز اتحاد  1791یک چیزی را که شما باید درک کنید این است که پاکستان از سال  :زاهد حمید

ساخته شد،  ISIآی اس آی تمام مقاومت ضد اتحاد شوروی بوسیله . عال بوده استدر افغانستان بسیار ف ISIآی اس آی شوروی ، 

به همین خاطر بود که وقتی دیوار برلین از بین برده شد رئیس استخبارات جرمنی یک توته سنگ دیوار . اداره شد و رهبری شد

و این یک  .ه کسی که ضربه اول را وارد کردفرستاد با یک نوت که در آن نوشته بود تقدیم ب ISIآی اس آی برلین را به رئیس 

حقیقت . البته با کمک غرب ، دنیای عرب و چین. بود که اتحاد شوروی را از پا در انداخت ISIآی اس آی حقیقت است که این 

چرا من یک چنین چیزی میگویم؟ نه تنها از نظر . از پاکستان میباشد Integral part کفنیال ءاین است که افغانستان کامالً جز

ما هردو به یک زبان صحبت میکنیم، . ، بلکه از نظر سیاست اقتصادی، از نظر سیاست  کلتوریGeo-political سیاست ارضی

پشتون ها در هردو طرف سرحد زنده گی میکنند، اسعار پاکستانی منحیث اسعار معمول در افغانستان قبول میشود، وسایل 

به افغانستان میرود، هر چیزی که در افغانستان موجود است از  زراعتی، تخم کشت زراعتی ، کتاب ها وغیره همه از پاکستان

پاکستان  سهم و نفع قویبناًء ما چه بخواهیم یا نخواهیم پاکستان سهم و نفع قوی در افغانستان دارد، و این . پاکستان به آنجا میرود

در  ISIآی اس آی این جمله که گفته میشود که اصالً . در افغانستان  هیچ وقت از نظر مقامات امنیتی پاکستان پوشیده نبوده است

ستراتیژیک در سهم و نفع یک  ISIآی اس آی حقیقت در این است که   .امور افغانستان مداخله میکند یک جمله احمقانه است

ی که اقوام و ما همیشه با آنها درتماس بوده ایم بخاطر یک سهم و نفع ستراتیژیک در افغانستان داردافغانستان دارد، پاکستان 

تماس قوی با ازبک ها و تاجک ها و  ISIآی اس آی . پشتون در هردو طرف سرحد زنده گی میکنند و طالبان پشتون ها هستند 

 . هزاره ها ندارد بخاطری که کسی از آن اقوام در پاکستان موجود نیست، جزء ملیت های پاکستان نیستند
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حمید چه فکر آقای : PREE TVن دولت جمهوری اسالمی پرس تی وی خبرنگار تلویزیو ویدیوثانیه 04دقیقه و  9در قسمت 

میکنید این مسئله بدست آوردن منابع طبیعی افغانستان تا چه اندازه مشکالت در بر خواهد داشت، مخصوصاً حاال که اعالم شده 

ر داد استخراج این ذخایر شدید است که افغانستان به ارزش یک تریلیون دالر ذخایر طبیعی دارد ، رقابت برای بدست آوردن قرا

خواهد بود، چین که چندی قبل قرار داد پنج بلیون دالری را برای استخراج منابع طبیعی افغانستان امضاء کرده است، و این در 

 حالتی است که امریکائی ها و هندی ها هم قصد سهمگرفتن در استخراج منابع طبیعی افغانستان را دارند، آیا پاکستان این را

 اجازه خواهد داد؟

پریشان در افغانستان که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که پاکستان قبالً در مورد موجودیت هندوستان  نقطه :زاهد حمید 

البته پاکستان در . قطعاً به هیچ صورت .پاکستان در تحت هیچ شرایطی اجازه نمیدهد که هندوستان در افغانستان بمانداست و 

ا جانشین آنها در افغانستان شوند، شاید اما امریکائی ها خودشان اجازه نخواهند داد که چینائی ه. کدام مشکلی نداردمورد چین 

 دیاب درک دنهاوخ هچ نیا زا دعب اه یئاکیرما هکنیا .سبامریکا چینائی ها را بگذارند که رستوران چینائی در افغانستان باز کنند و

 هقطنم رد میظع یژیتارتس فادها یارب هک دنا هتفگ اهنآ ،دنا هتفرن Lithium مویتیل ریاخذ رطاخب اهنت اه یئاکیرما هک دوش هتفگ

 ناغربش ،تسا دروجال زا رپ ریشجنپ هرد ،تسین رظن دروم ناتسناغفا رد Lithium مویتیل ریاخذ اهنت هک تفگ دیاب رگم .دنتسه

 عبانم زا هک تسا لاس 30 زا رت هدایز اهسور ، تسا دوجوم هقطنم نیا رد یعیبط زاگ و لیت میظع ریاخذ ، تسا یعیبط زاگ زا رپ

 .......دننکیم هدافتسا ناغربش یعیبط زاگ و لیت


