
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de   
 میباشد مضموننویسندۀ  شکل بدوش متن وسؤولیت م 

 

 

 3تر 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

  
  

 0۸/10/۶01۲          یداور بینج
 

 کابل اوف ریپشت پرده سخنان ضم

 یوپترهاکیاواخر حضور هل نیکه در ا دهمیکابلوف داشته باشم، تذکار م ریدر اطراف سخنان ضم یحرفها نکهیا قبل از
و از  افتهیآنها در نقاط مختلف کشورشدت  همیافغانستان ونشست پ یدر فضا «یپاکستان - یبدون شک روس»ناشناس 

از  باشند،یو پول در نقاط مختلف افغانستان م یانتقال افسران پاکستانمصروف  شتریمذکور ب اراتیقرار معلوم که ط
 یدولت ناکارآمد و ب یجار لهیوا یسؤ استفاده از انارشپاکستان در  یکه استخبارات نظام شودیگفته م گرید یسو
 ییهوا یافغانستان از جمله در قوا یاز افراد وابسته اش را در سطوح مختلف اردو یادیتعداد ز یحامد کرز تیکفا

 ا وافغانستان، کود ه یاز حمالت ناتو و دافع هوا یپاکستان اراتیط تینصب وافراد مذکور بخاطر مصؤن فغانستانا
پاکستان گذاشته تا عندالموقع از آن استفاده نموده واز  اراتیط اریدرحال پرواز افغانستان را در اخت اراتیط یرمز ها

دارند  تیمسؤول داً یعبدالله شد – یغن ی. بناً دولت موجود برهبرشندافغانستان بدور با یناتو و دافع هوا یحمالت قوا
قوط که ماه قبل در ارز لوگر سافغانستان  یدر فضا یبا مشاور روس یپاکستان کوپتریپرواز هل یتا درحصه چگونگ

 یوملک یظامن یارگان ها هیافغانستان وبق ییهوا یداده همزمان قوا -قانع کننده حاتیکرد به مردم افغانستان توض
 دیردگونه تبدون هر یکنون تیبا ادامه وضع یاِل -پاک سازد. و یکشور را هرچه زود تر از حضور جاسوسان پاکستان

 .ابد مستعمره پاکستان خواهد شد یبرا کشور نیو اافغانسان فراهم،  یاسیبرگشت طالبان به قدرت س نهیزم
 .گذردیکابل اوف چه م ریضم – رِ یضم در واما
که بر  یتدول م،یهست دولت کبیر کیاما  میهست یما با آنکه زخم سوزد،یافغانستان آهسته آهسته م» :دیگویاوف م کابل

ا م نصورتیشعله ور شود، در ا ایدر ی.هرگاه آتش در آنسودارد زین یها تیمکلف تکیوپولیعالوه منافع و حقوق ج
 «.میشد آتش را در دو جبهه خاموش ساز میمجبور خواه

ر شعله و« افغانستان»ایآمو در ینسویکه آتش را در ا دیشما بود نیخاطر نشان ساخت که ا دیابلوف باجناب ک به
 دیودمگر شما نب د،یبخاطر دارئ یالدیدهه هفتاد م یبدون جنگ را در سالها بخود و یمتک -افغانستان آرام ایآ د،یساخت

 ایغانستان معاصراف خیدولت در تار نیتر تیبا کفا هیعلتان  ابلهثور توسط دست نشانده گان  یکودتا یکه با راه انداز
قبل از خاموش نمودن آتش، در قالب موافقتنامه مسخ  وبعد هم دیدیرا به آتش کش کشور نیداوود خان، ا دیشه یجمهور
سقوط دولت و  یفرار و بدنبال آن برا ایآمو در یچهارنعل به آنسو -بحال خود رها نموده  افغانستان را و،یشده ژن

 .دیکف زد« الله بیداکتر نج»اعدام متحد تان 
نا  یاز بابت دست دراز ریکب یکه اتحاد شورو یمعلوم است که زخم -زندیحرف م یاما زخم ریاز دولت کب کابلوف

دد در ص شانیو ا دهدیرا رنج م مدتهاست که وارثان کشور شورا ها به افغانستان متحمل شده است، شانهیعاقبت اند
وف سخنان کابل یزخم خورده بودند.  بناً از فحوا -آنجا ازهستند که  ییدرست در همان جا -شان نهیرید فیانتقام از حر

 یآنچنان یبا استخبارت پاکستان در صدد کارها و پالن ها یدر تبان هیکه دستگاه استخبارات روس -شودیمعلوم م نیچن
 یآب میبه منابع عظ یبابیهم جهت دست یگریکه در بدن دارد؛  د یرنج، درد و زخم نیبخاطر تسک یکیاند؛  ینینچنیوا
مان کابلوف درست ه رایاش هندوستان. ز نهیرید فیدر تقابل با حر یژیپسخانه استرات جادیافغانستان و ا یمعدن -

 ،جنرالیاسد دران اش چون جنرال یپاکستان مانانیهپ یاز سو یکه گاه گاه کندیم انیرا ب ضیضد ونق یحرفها
 که اگر در یها است. حرف دهیبارها تکرار و شن – هامشرف بار  زیو جنرال پرو دگلیبابر،جنرال حم راللهینص

 نادرست از لیکابلوف با تحل یول دار،یدارد ونه هم خر تیقیحاال نه حق داشت؛ داریوخر تیواقع یالدیدهه هشتاد م
را در در تقابل با منافع  یزنده و مرده پاکستان یجنرال ها یواقع ریغ یحرفها ه،یهمسا یاوضاع و حاالت کشورها

 یموسم اتیگرما گرم عمل در»که  دیگویم یینادرست و هوا یها لیو با برآورد ها و تحل انیافغانستان ب مردم یمل
و  شودیم نیهزار نفر مسلح تخم33 یال 30آن از  تیکم یعاد طیو در شرا رسدیتعداد طالبان به هفتاد هزار نفر م

 خالف گفته جناب کابلوف  فصل کهیدر حال« ....کهبوده  یغرض محل یزمان طالبان دهقان ب هیکه در بق دیگویباز م
م شود. تعداد طالبان ک دیحساب با نیطالب شوند؛ به ا نکهیکارکنند، نه ا دیگرما که فصل کار دهقانان است، دهقانان با

 دنو دو چند وسه چ شتریطالب شوند وتعداد طالبان ب دیدهقانان است، دهقانان با یکاریاما در فصل سرما که فصل ب
پرداخته  مکررات و ساخته و -حرفها فقط تکرار نیا نکهیا جهی. نتشودیشود، اما در زمستان تعداد طالبان کم م
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سنجش  ابل اوف هم بدونو جناب ک شده است نیو تلق کتهیپاکستان است که به کابلوف د یسردمداران استخبارات نظام
بداند که دهقانان افغانستان از  دیجناب کابلوف با گرید ی. از سوکندیتکرار م یوتعقل همان حرفها را مانند طوط

 یاه رویدهقانان بعنوان سپر در حمله به ن یاز خانه ها انیشورش رایوگله مند اند. ز یشاک - یسخت عاص -طالبان 
 بانلبه طا یوُعشر از بابت حاصالت زراعت هیمال صدیشان ده ف یخال بیاز ج دیان بادهقان کنند،یاستفاده م یدولت

به مناطق امن فرستاده وخرچ  دیبخاطر حفظ جان افراد خانواده شان، آنها را با دیبپردازند و گذشته از آن دهقانان با
 .قبول کنند شانیشانه ها یباال یمهاجرت شانرا بعنوان بار اضاف

ر روس و دولت بر سراقتدا یکوپترهایو هل اراتیط یبسو ییکایاستنگر امر یراکت ها ریف یآور ادی گر،ید ازطرف
 یروس اراتیط یوتنگ شدن عرصه پرواز برا کوپتریو هل ارهیسقوط صد ها ط ،یالدیطرفدار روس در دهه هشتاد م

از  یکی که یراکت ها ارد،آز یرا سخت م اشرک رهیو غ نیپوت –کابلوف  طرفداراش هنوز خاطر و روان میو رژ
را  افغانستان یبتوانند، فضا قیروسها در صدد اند تا از همان طر در افغانستان شد. بناً  یعوامل عمده شکست شورو

پاول که کابلوف از چ ستین لیدل یدولت افغانستان تنگ وتنگترسازند. پس ب اراتیناتو و ط اراتیحضور ط هیعل
 یضد هوا یکه امکان دارد راکت ها سازدیو خاطر نشان م اد،ی ایبیل یضد هوا یاز جمله راکت ها یزراد خانه قذاف

 یکابلوف به اشاره سازمان استخبارت نظام نکهیا یعنیسر بدر آورد.  ایدن یجا کیاز  یزراد خانه مذکور روز
 یطالبان به راکت ها یسترسو د هیساخت روس ییضد هوا یورود راکت ها یپاکستان تالش دارد تا راه را برا

از حضور راکت  شیپاکستان پ یسازمان استخبارات نظام یدر همکار هیسازمان استخبارت روس یمذکور از سو
ضد هوا به  یرا متهم به دادن راکتها هیهم نداشته و روس یادعا نهیدر زم یبعداً کس ار سازد، تامذکور همو یها

 یزراد خانه نظام یضد هوا یو روشن ساخت که راکت ها یرا ماست مال ضوعکابل اوف قبالً مو رایطالبان نکند. ز
 .در دسترس طالبان قرار خواهد گرفت یقیچپاول ازکدام طر ایبیل

 یامدر امر کمک نظ ه،یپاکستان و روس یکشورها یو استخبارات یکه دست اندر کاران دپلوماس رسدیبه نظر م نیچن
افتخار  یالدیدر دهه نود م هایبا آنکه پاکستان میاند. واگر بهتر بگو افتهیتوافقات پشت پرده دست به  به طالبان  هیروس

ا حاال ام دادند،ینسبت م ی.اس.آیآ ای نکشوریا یاستخبارت نظام انرا به سازم یو پارچه شدن شورو زمیشکست کمون
را  ابقس یدار شورو راثیم ای هیروس یعنی ایدن یابر قدرت نظام توجه رنگین خدعه و ب،یتوانسته اند با افسون، فر

 یمذهب یکه کابلوف بدون در نظر داشت باور ها ستیجهت ن یب رایبه طالبان جلب کنند؛ ز یدر امر کمک نظام
طالبان در مبارزه با داعش  ینیما با منافع ع ینیمنافع ع» دیگویکه م رودیم شیپ ییهمساِن طالبان و داعش تا جا

پاکستان چون  یمقامات نظام یرفت وآمد ها اذعان کرد که توانیبه جرئت م دیبناً بدون هرگونه ترد« مشابه است.
 ییهوا یامان قوماندان قوا لیجنرال سه ،ینیزم یقوا قوماندانراشد محمود  ز،جنرالیدرست یلو فیشر لیجنرال راح

 شیالبان وتشوط لیمسا یها رو یکه پاکستان نستیاز پاکستان، باز گو کننده ا هیع روسدفا ریوز گویشو یسرگ دارید و
ً یداده اند.  ثان هیبه روس یها نیتضم نه،یدر زم هیروس  افغانستان یاردو دنیجنگ ۀزیسخنان کابلوف درارتباط با انگ نیا ا
 یط پاکستان یاست که استخبارات نظام یعاتیها کامالً برخاسته از همان حرفها و شا یبیبه " صل یخدمتگذار یبرا

وف کابل یحرفها انیکه م ستین یشکودامن زده است.  عیشا مردم ما به انواع گوناگون انیآنرا در م ریپانزده سال اخ
 نیها توانسته اند روس ها را وادار به تلق یو پاکستان شده است. جادیا ینیزم ریز محکمها داالن  یپاکستان عاتیوشا

 .زدندیم یلیخود شان س یها با همان حرفها برو یپاکستان یکه روزگار ندینما یرفهاح
 فریب دیونخواهند بود. بناً روسها نبا ستندیپابند نبوده، ن قرار شان و قول چیبه ه ها یبدانند که پاکستان دیروس ها با اما

ثور بعد از چهار  یکودتا ای1۷۹۸ با تکرار اشتباه سال دیها را خورده ونبا یپاکستان یخال انیم یها نیوعده ها وتضم
ه پاکستان . کآورندیبخاطر ب دیرا در افغانستان فراهم سازند. روسها با انیگرا ادیبرگشت بن نهیزم گریدهه به گونه د

ذاشت و نگ یوقع چیمعاهده مذکور ه یبه وعده و قول قرار اش در پا1۷۸۹ در سال ویبا پشت پا زدن به معاهده ژن
 بیناجوانمردانه داکتر نج عدامبا ا سؤال برد. و بعد هم ریوقت را به شدت ز یشورو تهیواتور تیثیح بیترت نیبه ا

البان؛ ط یتحت نام ولوا زیآم نیو توه عیفج اریدر کابل آنهم بشکل بس یشورو-هیطرف روس میزمامدار رژ نیالله آخر
باور و به باد  یکامالً ب شانیاز ا هیروس تیدر امر حمارا در جهان  یو شورو هیازطرفداران روس یاریبس یباور ها
 .فنا داد

 نیسخنان کابلوف چن یاز فحو ،یاسیگوناگون س لیمسا یها رو یپاکستان یواغوا بیهم با در نظر داشت فر یسو از
 یپا ایراه فرار  ایآمو در یدر آنسو انیگرا نادیب یها به بهانه داعش از مداخله احتمال یکه پاکستان شودیاستنباط م
 کیاش را بکار اندازد، ل نشیو ب ریضم -کابلوف ریکه اگر ضمیخود شان باز گذاشته اند. در حال یرا برا گنجشکک

 نیپاکستان، وا ریبجز از مس تواند،یوارد افغانستان شده نم یگرید ریمس چیکه داعش و طالب از ه آبدیدرم نرایا
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 یایسآ یکه از خاک اش عبور و وارد افغانستان و بعد هم وارد کشور ها دهدیعش اجازه مپاکستان است که طالب و دا
بنادر  قیبشمول داعش اجازه دخول به پاکستان از طر یالملل نیب یگرا ها ادیها به بن یبناً اگر پاکستان شوند. انهیم

 این به افغانستا قیوارد پاکستان شده واز  آنطر تواندینم یخارج یگرا ادیبن چیشان ندهند، ه ییوهوا یبحر ،ینیزم
  .برود یگرید یجا

 یادیز یاما در آنجا افغانها »دیگویکرده وم ادیجناب کابلوف به افتخار از دوستان اش در افغانستان  یگرید یدرجا
ع آنزمان را با اوضا توانندی. دشمنان اسبق ما هم ممیکمک کرده بود یزمان کی شانیکه ما برا برندیهنوز به سر م

بلکه آنها دوستان ما هستند و بخاطر منافع وطن  کنند،یپول کمک م لمنابع ما نه در بد نی. بنا براندینما سهیامروز مقا
 «.بزرگ ما هستند هی. دوستان ما سرماکشندیزحمت م شیخو

 هیسر دمداران خلف روس داندیم دی. جناب کابلوف بدون هرگونه تردجالب و خنده آور است اریکابلوف بس یحرفها نیا
 الیرا به خاطر فرونشاندن ام یالدیدهه هفتاد م یافغانستان آرام و خوشبخِت سالها ر،یکب یرهبران اتحاد شورو ای

چار د نانهیخائ  ایآمو در ینسویکشور ودوستان شانرا در ا نیقربان، ا یالملل نیب یشان در رقابت ها ییجهانگشا
 مسله یسر شان زور آمد بدون هر گونه تعقل و راه حل منطق کهینموده و باز وقت یوبدبختهزاران ها درد، رنج، غم  
تان که  ینکه تف به صورت آندوستان افغا میگویم تانیفرار نمودند، حاال برا ایآمور در یافغانستان، هله پته به آنسو

شما عمالً با  کهی. در حالندینما یجاسوس انتیهمه جفا و درد هنوز هم به شما پابند و وفادار بوده و برا نیبا وجود ا
  .دیهست یو استخبارات ینظام – یاسیس یدوستان  داخل زد و بند ها نیدشمنان ا

در بحر هند به اجرا در خواهند   یمشترک یخزان امسال مانور نظام ریو پاکستان در اخ  هیهم افشا شد که روس رایاخ 
 ستین یشک نیدر ا کند،یرمیدوست ودشمن ندارد، بلکه هر روز نظر به منافع تغ – دیوسف اهیس است،یس گنیآورد. م

 بداند که با در نظر داشت شکست دی. اما کابلوف باکنندیم یزبا مهارت با یمداران پاکستان استیمقوله را س نیکه ا
ً یکه دست پاکستان  قو یالدیدر افغانستان در دهه هشتاد م هیروس نیننگ از  شیب یکیبود؛ بخاطر و نزد لیدر آن دخ ا

 روکش نیمداران امروز ا استیاز س یچه قضاوت هیروس ندهیآ یبا پاکستان نسل ها هیروس یحد و خجالت آور فعل
 .خواهند داشت

هندوستان  ؛یبه بهانه برخورد اتم حایاش، تلو یپاکستان یبنا به اصرار دوستان جانه جان دیخاتمه جناب کابلوف شا در
 استیودروغِ س أیپاکستان که در جهان پر از ر استگذرانی. مرحبا به سدهدیاز حمله به پاکستان اندرز م یرا در دور

و اغوا به انواع گوناگون به  بیجهان را با فر یو ابر قدرت ها هتبر شانرا به درزش احوال خیدر هر مرحله از تار
 نیرکه نتوانستند از بهت ؛یفغانستان، در رأس حامد کرزلندهوِر ا استمدارانِ ی. بدا بحال سدوشندیو م دهینفع شان دوش

 نجات یبدبختکشور را از فقر و نیبه مردم افغانستان سود برده و ا یشده در امر معاونت جهان جادیا یفرصت ها
 .دهند

 
 پیان

 نداترجمه و به مطالعه کابلوف برس یمتن را بزبان روس نیاز جناب غوث جانباز احترامانه تقاضا دارم که ا -:نوت
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